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ПРЕДГОВОР

Девети (двотомни) број тематског зборника Језици и културе у времену и простору, последњи 
у низу тематских зборника насталих у оквиру истоименог пројекта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, доноси радове истраживача из региона Југоисточне Евро-
пе, окупљених око заједничких интересовања везаних за различите односе који се успостављају 
између појединих језикā, између језика и културе у оквиру једне друштвене заједнице, али и између 
различитих језикā и култура, како у времену и простору, тако и кроз време и простор. 

У првом тому Зборника, у оквиру тематских поглавља Језик, култура, традиција, Контра-
стивна анализа, Истраживање дискурса, Језик у медијском простору, Когнитивна лингвистика 
и Једнојезичка истраживања, аутори се баве културно-језичком традицијом у оквиру једне или 
више језичких заједница, као и различитим видовима лингвистичких истраживања која у себи 
обједињују сложене граматичко-структурне и семантичко-прагматичке аспекте и међујезичке 
контакте. 

Поглавље Језик, култура, традиција обједињује три рада чија је тематика усмерена 
ка српској културно-језичкој традицији која је свој одраз нашла у језичком изразу, а што је у 
великој мери допринело очувању српског културног и националног идентитета кроз време. 
Друго поглавље, Контрастивна анализа, обједињује осам радова посвећених контрастивној и 
компаративној анализи елемената мађарског, енглеског, француског, италијанског, албанског, ру-
синског и српског језичког система.

У оквиру трећег поглавља насловљеног Истраживање дискурса, кроз осам радова 
анализирају се различити аспекти употребе језика у академском, политичком, уметничком, суд-
ском, новинарском као и свакодневном српском, руском, енглеском, немачком, и италијанском 
језику. 

Кроз пет радова обједињених у четвртом поглављу под насловом Језик у медијском про-
стору аутори истражују проблематику везану за форму и садржину објава у различитим типови-
ма медијског изражавања, са посебним тежиштем на употреби интернета и друштвених мрежа у 
пласирању информација и обликовању јавног мњења. 

Пето поглавље, Когнитивна лингвистика, обједињује пет радова, од којих су два посвећена 
когнитивним истраживањима унутар српског језика, један се бави метафором брака у медијском 
дискурсу, а два су посвећена поређењима српског са шпанским, односно енглеским језиком са 
когнитивног аспекта.

Једнојезичка истраживања објединила су у седмом поглављу тринаест радова у којима се, 
са аспекта фонетике и фонологије, морфологије, дијалектологије, психолингвистике и историјске 
граматике  обрађују теме везане за српски, француски и италијански језик.

Други том Зборника садржи пет поглавља – Књижевне теме, Традуктолошке теме, Лекси-
кографске теме, Методика наставе и Језичка политика. 

У  Књижевним темама, кроз различите приступе анализи и поређењу књижевних дела, 
аутори се кроз осамнаест радова баве како теоријским аспектима књижевног израза, тако и више-
страним и вишеструким сагледавањима књижевног опуса или појединих дела аутора из разли-
читих земаља и епоха. Кроз анализу књижевних дела сагледавају се различити језици (мађарски, 
српски, француски, румунски, немачки, кинески, италијански, енглески, шпански), епохе, фило-
зофски правци, политички утицаји, унутрашње психолошке борбе личности, осветљавају се осо-
бене слике из живота појединих заједница, разматрају вечита људска питања о животу и смрти.
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Традуктолошким темама посвећена су два рада, један истражује два српска превода песме 
са француског говорног подручја, а други се бави синхронизацијом анимираног филма са енгле-
ског језика на српски.

У поглављу насловљеном Лексикографске теме обједињена су два рада, један који се одно-
си на српско-румунски речник Радуа Флоре и други који припада области француске корпусне 
лингвистике.

Настави и образовању у ужем смислу посвећено је четврто поглавље насловљено Методи-
ка наставе, и у њему је сабрано четрнаест радова везаних за психолошко-педагошке аспекте на-
ставе страног језика уопште, али и арапског, румунског, мађарског, енглеског, турског, шпанског, 
француског и немачког језика посебно. У приложеним радовима обрађују се опште наставне тех-
нике и стратегије, као и оне посебне које се односе на савладавање појединих језичких елемената 
попут изговора, граматике, усвајања лексике, на место културе и књижевности језика који се учи, 
као и на употребу информационих технологија у настави страних језика.

Поглавље Језичка политика заокружује девети по реду зборник Језици и културе у времену 
и простору и у њему се, кроз четири рада, дају резултати истраживања статуса мањинских, али 
и страних језикā, као и школских система и државних уредби који дефинишу учење и употребу 
мањинског језика. Посебан акценат стављен је на питање чувања и подстицања двојезичности, 
али и на питање адаптације речи, посебно имена, са мањинског на већински језик.

Резултати истраживања објављени у овом, деветом по реду у низу тематских зборника 
Језици и културе у времену и простору доказују хипотезу постављену на самом почетку рада на 
истоименом пројекту – језик у свим својим аспектима, друштво, култура, традиција, књижевност 
и образовање истовремено су и стални и променљиви, и општи и специфични ентитети. Стални 
су и општи у том смислу што их проналазимо у сваком друштву, у сваком времену и на сва-
ком простору. Истовремено, нужно су променљиви и специфични како у времену тако  и у про-
стору будући да сваки на свој начин подлежу законитостима природног развитка, друштвено-
историјског прилагођавања и, што данас у време глобализације постаје сасвим очигледно, сталне 
борбе за опстанак. 

Непрекидни пораст међујезичких и међукултурних контаката нужно доводи до појачаног 
преплитања и утицаја различитих језика и култура једних на друге, при чему је утицај енглеског 
језика, носиоца англофоне, на првом месту америчке културе, апсолутно доминантан. И други 
језици и културе, међутим, захваљујући на првом месту масовним медијима, успевају да пронађу 
како своје место у глобалном свету, тако и пут и начин да продру у друге заједнице нудећи им своје 
специфичне културне обрасце. У том новом глобалном (и глобалистичком) свету, посебно се истиче 
значај образовања и то оног које, чувајући посебне националне вредности, истовремено препознаје 
вредности и предности других образовних система те интегрише туђа позитивна искуства у свој.

И поред обиља тема и радова сабраних у овом Зборнику, општи закључак који се намеће 
на крају јесте да су сопствени језик и култура, али и језици и културе у контакту, практично не-
исцрпно истраживачко поље, управо зато што су међусобно и слични и различити, што су под-
ложни променама у времену и простору и што управо они одређују цео наш живот и рад.

Надамо се да ће читаоци успети да пронађу ону танану али веома чврсту нит која повезује 
све радове сабране у Зборнику – тежњу да се уоче, објасне и сачувају индивидуалност и разноли-
кост који у савременом свету треба да подстакну боље разумевање не само туђег, него и свог соп-
ственог језичког и културног наслеђа. Стога Језици и културе у времену и простору IX настављају 
причу започету у првом и настављену у свим потоњим зборницима, причу о свеопштем језичком 
и културном прожимању које доприноси богаћењу сваког појединца вредностима оног другог, 
чувајући при томе језички и културни идентитет свакога од нас.

У Новом Саду, октобра 2020.    

Снежана Гудурић
Биљана Радић-Бојанић

Предраг Мутавџић
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Monika Bala

SPISATELJICE U MAĐARSKOJ U 19. VEKU I ULOGA ŽENSKE 
PERIODIKE U OBRAZOVANJU NOVOG KULTURNOG MODELA

Usled krupnih društveno-ekonomskih promena u 19. veku u Evropi, u Mađarskoj se javlja potreba za promenama 
u različitim domenima života. U ovom periodu uz proces urbanizacije menja se i uloge žene u okvirima kulturne 
tradicije. Sve je više slavnih glumica, umetnica iz sveta muzike, spisateljica, a ujedno se formira i ženska čitalačka 
publika. U prvoj trećini 19. veka, pored osnivanja dnevnih listova i nedeljnika, nastaju porodični i modni časo-
pisi, koji saopštavaju o društvenim i umetničkim zbivanjima u zemlji i drugim kulturama. Važan segment ovih 
časopisa je rubrika književnih priloga, gde su svoje radove objavljivale prve spisateljice. U fokusu ovog rada su 
ženski autori u Mađarskoj u 19. veku i uloga prvih ženskih časopisa u stvaranju novog kulturnog obrasca. U radu 
ću se posebno osvrnuti na stvaralaštvo dve spisateljice: Julije Sendrei (Szendrey Júlia), supruge slavnog pesnika 
Šandora Petefija, i Emilije Kanje (Kánya Emília), prve žene urednice i osnivačice književnog i modnog časopisa 
Čaladi ker (Családi Kör). 

Ključne reči: književno stvaralaštvo žena u Mađarskoj u 19. veku, ženska periodika, Sendrei Julija, Emilija Kanja

1. UVOD

Predmet rada je pregled prvih ženskih dnevnih listova i časopisa u Mađarskoj u 19. veku sa ci-
ljem da se osvetli njihova uloga u stvaranju nove slike žene u okviru novog kulturnog obrasca. Ženski 
časopisi zanimljive tematike imali su jakog uticaja na javnost, igrali su ulogu u širenju ženske čitalačke 
publike i bili su usmereni na emancipatorske težnje žena. U 19. veku dolazi do formiranja modernog 
književnog života u Mađarskoj. Tradicionalnu religioznu kulturu polako će zameniti svetovna, koja nudi 
mogućnost za otkrivanje novih formi i tema. U radu će se razmotriti ciljevi i teme ženske periodike: 
pitanja afirmacije žena, ravnopravnosi polova, prava žena na polju obrazovanja i zaposlenja. U pitanju 
su prvenstveno časopisi, nedeljnici, dnevni listovi namenjeni ženskoj čitalačkoj publici, čiji su urednici 
i autori najpre muškarci, a kasnije su to periodičke publikacije u kojima ženski autori počinju ispolja-
vati spisateljski talenat i objavljivati svoje radove namenjene ženama. Listovi i časopisi su računali na 
žensku čitalačku publiku, uticali su na podizanje kulture žena, na razvoj ukusa žena i širenje njihovog 
interesovanja. Od druge polovine 19. veka već je prihvaćeno mišljenje da je važno uključiti žene u 
proces razvoja mađarske književnosti. Pojavljuju se prve žene urednice na čelu porodičnih i modnih 
časopisa, koje uređuju u duhu modernog društva, te uz zanimljivosti iz društvenog života iz zemlje i 
sveta publikuju i književne priloge, dnevničke zapise i putopise. Pored zabavnog karaktera, ovi časopisi 
će razmatrati i značajna ženska pitanja, kao što su prava žena na obrazovanje i profesionalno zanimanje, 
kao i biračko pravo. Redovno su informisali o zbivanjima feminističkih pokreta u zemlji i inostranstvu, 
obaveštavali o mogućnostima školovanja i osamostaljenja žena kako bi se u godinama posle revolucije 
mogle zaposliti i prehraniti svoje porodice. Govorimo o vremenu kada nisu svi muškarci uvažavali žen-
sko pisanje. Pokrenute su žustre rasprave koje su pokušale da odgovore na pitanja da li žene imaju kom-
petenciju i pravo na spisateljski rad. Branioci književnih tradicija su diskutovali o društvenim ulogama 
koje žene treba da preuzmu i o normama ponašanja kojima treba da se prilagode, i konačno, pokušali su 
da utvrde, ako žene već treba da pišu, koje teme je najbolje da obrađuju. Po okončenju dugogodišnjih ra-
sprava, ženama je data mogućnost za profesionalni spisateljski rad, a time da im pisanje, urednikovanje, 
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publicistika, služe kao osnovni vid zarade. Rezultati istraživanja pokazuju da je praksa prvih ženskih 
časopisa dala značajan doprinos u stvaranju novog kulturnog obrasca i nove uloge žene, koja u svojim 
emancipatorskim težnjama ujedno ne zaboravlja ni svoju tradicionalnu, i možda čak primarnu, ulogu 
supruge i majke.

2. ČASOPISI ZA ŽENE ILI ŽENSKI ČASOPISI

U Mađarskoj se u 19. veku osnivaju modni listovi, koji u prvo vreme nisu isključivo ženski časo-
pisi1, ali su imali jakog uticaja na formiranje ženske čitalačke publike, na razvoj ukusa žena i na širenje 
ideja reformi. Mnoge spisateljice će dobiti priliku da u novim listovima publikuju svoje književne rado-
ve i članke u kojima zagovaraju pravo na obrazovanje žena i na spisateljski rad. Žensko autorstvo nije 
bilo nepoznato ni u 18. veku i prelazu u 19. vek. Književna istorija zna za autorke većinom plemićkog 
porekla čija se spisateljska praksa sastojala od prevoda i pisanja dela religiozne tematike. U red prvih 
spisateljica spadaju i glumice, koje su prevodile, odnosno pisale originalne dramske komade za potrebe 
pozorišta. U treću grupu spadaju pripadnice uticajnijih društvenih krugova, koje ostvaruju originalno 
književno staralaštvo i priključuju se intelektualnom društvenom životu doba. Pisanje se ipak smatra-
lo za delatnost od drugostepene važnosti i bilo je dopušteno samo pod uslovom da žene ne zapostave 
svoje dnevne obaveze oko domaćinstva i odgoja dece. Zato će se mnoge žene još dugo kriti i pisati pod 
pseudonimom. Četrdesete godine 19. veka prožete su ideologijom liberalizma, koja se zalaže za veću 
slobodu pojedinca, te se paralelno postavljaju pitanja vezana za žene i njihovu poziciju u društvu, a 
većina dolazi upravo od žena. 

2.1. Uranija i prvi modni listovi tridesetih i četrdesetih godina

Prvi časopis posvećen ženama bio je Uranija (Uránia), osnovan 1794. godine u Pešti. Uranija nije 
angažovala ženske autore, ali osnovna ideja osnivača i urednika, mladog pisca Jožefa Karmana (Kármán 
József, 1769-1795), bila je ta da kroz članke iz oblasti istorije, ekonomije, estetike i etike utiče na kultu-
ru žena i na njihovo vaspitanje. Mladi Karman uređuje časopis uz pomoć Gašpara Pajora (Pajor Gáspár), 
studenta medicine, i prijatelja Lajoša Šediusa (Schedius Lajos), profesora estetike. Urednici su od 28. 
februara 1794. u Mađar hirmondou (Magyar Hírmondó) u nekoliko brojeva oglašavali izlazak novog 
časopisa naglašavajući da će časopis „zavisiti naročito od lepšeg polaˮ (Kármán 1794a: 336)2. Časopis 
raznovrsne sadržine, štampao je članke iz etike, istorije, prirodnih nauka, estetike, tehnologije. Vaspitni 
program časopisa nudio je kulturne i životne modele modernim čitateljkama, a težnja je bila da se preko 
žena dopre do muževa u pitanjima prosvećenosti i razvoja nacionalnog jezika. Karman već u prvom 
oglasu koristi priliku da govori o situaciji ženskog vaspitanja i postavlja pitanje „Zašto one, koje prenose 
prva i trajna osećanja u osetljiva detinja srca, same često ostanu neobrazovane?ˮ (Kármán 1794: 302). 
Urednici žele ponuditi ženama, suprugama, budućim majkama korisnu građu u zabavnoj formi iz oblasti 
istorije, prirodnih nauka, književnosti, muzike i drugih grana umetnosti, a preko primera slavnih mađar-
skih muških i ženskih istorijskih ličnosti i njihovih dičnih dela govore o formiranju ljudskog karaktera. 
Planirano je da časopis izlazi kvartalno, ali zbog rane smrti urednika doživeo je svega tri broja. Karman 
ovde publikuje svoj roman „Fanikina ostavštinaˮ („Fanni hagyományaiˮ), prvi sentimentalistički roman 
mađarske književnosti3, koji se dovodi u vezu sa Geteovim „Jadima mladog Verteraˮ. Publikovao je i 
društveno-kritičke tekstove poput „Modeˮ ( „A Módiˮ), „Ulepšavanje nacijeˮ („A nemzet csinosodásaˮ), 
anegdote, epigrame, kao i praktične savete iz kozmetike i kulinarstva. Uranija je uređivana u snažnom 

1 U radu koristim termin ženski časopisi za sve periodičke publikacije namenjene ženama, bilo da su njihovi urednici i saradnici 
žene, ili su samo tematski posvećeni ženskoj čitalačkoj publici. 

2 Članak su potpisali „Urednici Uranijeˮ, ali u referenci navodim Karmanovo ime (Kármán 1794a: 336).
3 „Fanikina ostavštinaˮ izdata je 1816. godine u srpskom pevodu Mihaila Vitkovića pod naslovom „Spomen Miliceˮ.



SPISATELJICE U MAĐARSKOJ U 19. VEKU I ULOGA ŽENSKE PERIODIKE U OBRAZOVANJU ...

15

nacionalnom duhu, s prioritetnim ciljem jačanja nacionalnog karaktera, kultivisanja nacionalnog jezika 
i književnosti, dok je paralelno uticala i na vaspitanje i formiranje moderne žene. 

U narednim decenijama nisu izlazili ženski časopisi, već popularni almanasi, koji su bili name-
njeni ženama srednjeg plemstva: Kalendar mađarskih dama (Magyar Dámák Kelendáriuma), Hebe 
(Hébe), Aglaja (Aglája), Aspazija (Aspásia), Aurora (Auróra), u kojima prostora dobijaju i ženski au-
tori, kao što je slavna pesnikinja Judita Dukai Takač (Dukai Takács Judit), poznata po svom pesničkom 
imenu Malvina, i Vilma Keplaki (Képlaki Vilma). Ovi almanasi su uređivani sa didaktičko-zabavnim 
programom. 

U prvoj trećini 19. veka, osnivaju se književno-kritički i modni listovi, koji još uvek nisu isklju-
čivo ženski listovi, ali su imali velikog uticaja na čitateljke, a svojim sadržajem, kao što su književni i 
modni prilozi, računali su na žene i uticali su na širenje ženske čitalačke publike. Listovi su kupovani 
putem pretplate, stoga su do njih većinom dolazile čitateljke iz viših društvenih krugova i aristokratije. 
Prvi modni časopis u Pešti, Der Špigel (Der Spiegel), osnovan je 1828. godine. Štampan je na nemač-
kom jeziku i nastao je po uzoru na slične nemačke i francuske časopise. Modni listovi, koji dolaze posle 
njega, već izlaze na mađarskom jeziku. Prvi modni list na mađarskom jeziku Regele-Honmives (Regélő-
Honművész) osnovan je 18334. godine i izlazio je do 1841. godine. Njegov osnivač bio je kompozitor i 
član Mađarske akademije nauka Gabor Matrai (Mátray Gábor).5 List je bio namenjen ženskog publici, 
a njegova pojava je značajna kulturno-istorijska činjenica, jer je pokrenuo novi žanr u mađarskoj knji-
ževnosti po uzoru na nemački model (Pongrácz 1930: 393). Urednik u uvodnim rečima preporučuje list 
rodoljubicama („honleányokˮ), koje sa velikim oduševljenjem prate razvoj „narodnog jezikaˮ (Mátray 
1833: 2). List je publikovao zabavne anegdote, putopise i biografije slavnih žena i sastojao se iz dva dela: 
Regele, sa književnom rubrikom, istorijskim člancima, etnografskim tekstovima, modnim prilozima, i 
Honmives, sa prilozima iz umetnosti, naučno popularnim, književnim tekstovima. Svojim pozorišnim 
prilozima umnogome je doprineo razvoju nacionalne pozorišne umetnosti (Szinnyei 1902: 841-849). 
Programski cilj lista, slično Uranijinom, bio je jačanje nacionalnog osećanja. Tridesetih godina nastaje 
niz novih modnih časopisa, koji pokazuju veliki napredak u odnosu na svoje prethodnike ne samo u 
kvalitetu izgleda i priloga modnih slika, već i u sadržinskom pogledu (Pongrácz 1930: 393). Nakon sma-
njenja broja pretplatnika i materijalnih prepreka, list preuzima najpre Janoš Garai (Garay János), koji 
ga uređuje između 1842. i 1844. godine i menja naziv u Regele pešti divatlap (Regélő Pesti Divatlap), a 
posle njega preuzeće ga Imre Vahot (Vachott Imre) i promeniće naziv u Pešti divatlap (Pesti Divatlap), 
koji će izlaziti između 1844. i 1848. godine. Godinu dana nakon osnivanja lista Regele, 3. januara 1835, 
izlazi Rajzolatok a taršašelet eš divatvilagbol (Rajzolatok a társasélet- és divatvilágból6). Novi list, pro-
filisan u naslovu (Skice iz sveta društvenog života i mode), izlazio je do 1839. godine i prilagao je modne 
slike iz inostranstva pokazujući primer građanskog života mađarkim čitateljkama. Rajzolatok je donosio 
raznovrsnu privlačnu građu da bi „udovoljio čitateljkama i tako održao list u naletu konkurentnih stranih 
listovaˮ (Pongrácz 1930: 394). Kasnije je osnovan još jedan književni i modni list, Honderi (Honderü) 
u izdanju Gustava Emiha (Emich Gusztáv) pod uredništvom Lazara Petričevića Horvata (Petrichevich 
Horváth Lázár). Izlazio je od 1843. do 1848, a nastao je sa ciljem negovanja patriotskog osećanja kroz 
kultivisanje maternjeg jezika. Svi navedeni modni listovi, zapravo su bili književnog usmerenja. Veći 
deo čitalačke publike činile su žene, zbog čega su štampani sa modnim prilozima preuzetim iz bečkih 
i pariskih listova, i izveštavali su o vestima iz mode evropskih metropola kako bi privukli što veći broj 
čitateljki. Urednik veoma popularnog Pešti divatlapa, Imre Vahot, podigao je umetnički nivo časopisa 
u odnosu na svog prethodnika Garajevog Regele pešti divatlapa. List je uređivao sa jakom nacionalnom 
tendencijom, prilagao je domaće modne slike, promovisao je mađarsku modu, uticao je na žene da se 
oblače u mađarske haljine i zalagao se za upotrebu i razvoj mađarskog jezika. Vahotov list je bio odraz 

4  Gabor Rotkrepf je tridesetih godina inicirao pokretanje modnog lista. Dozvolu je dobio 1832. godine pod uslovom da u 
potpunosti izbegava politički sadržaj (Pongrácz 1930: 393).

5  Gabor Rotkrepf (Rothkrepf Gábor) promenio je prezime u Mátrai 1837. godine (Szinnyei 1902: 842). 
6  Naslov dobija po zbirci novela „Skice iz životaˮ („Rajzolatok az élet körébőlˮ) urednika Janoša Munkačija, (Munkácsy 

János) (Pongrácz 1930: 394).
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plemićkog liberalnog pokreta, a kada je na preporuku pesnika mađarske romantike Mihaja Veresmartija 
(Vörösmarty Mihály), angažovao Šandora Petefija (Petőfi Sándor) kao pomoćnog urednika, preko noći 
mu je porasla popularnost i broj pretplatnika naglo je porastao na tri hiljade. Vahot je oblačio mladog 
pesnika u odelo sa nacionalnim obeležjem, mađarizovao je njegovo ime sa Petrović (Petrovics) u Petefi 
(Petőfi), a istom tendencijom je usmeravao i čitateljke ka razvoju nacionalnog duha. Petefi je publiko-
vao svoje pesme u svakom broju, vodio je književnu rubriku i pisao je pozorišne kritike za list. Tu je, u 
martu 1845. godine, objavljena i njegova narativna pesma „Vitez Jovanˮ („János Vitézˮ). Još jedan list 
rado čitan među ženama bio je Eletkepek (Életképek) od 1843. do 1848. godine. Kada je 1847. godine 
uredništvo preuzeo romansijer Mor Jokai (Jókai Mór), pokrenuo je rubriku Helđsalon (Hölgyszalon, 
srp. Ženski salon), čija je stalna saradnica bila Petefijeva supruga Julija Sendrei. Prvi ženski list name-
njen isključivo ženama bio je dnevni list Ignaca Nađa (Nagy Ignác) Helđfutar (Hölgyfutár, 1849-1864). 
Nakon pada revolucije, ovo je bio prvi list književnog usmerenja i izlazio je kontinuirano svaki dan osim 
nedeljom i praznicima. Glavni cilj bio je popularizacija nacionalne književnosti, te je angažovao slavne 
pisce doba, Janoša Aranja (Arany János), Mihaja Tompu (Tompa Mihály), Janoša Vajdu (Vajda János). 
Pored književne sadržine, prilagao je modne slike, muzičke note, modele za krojenje i ručni rad. Nakon 
poraza oslobodilačke revolucije, u periodu apsolutizma, pojavljuju se tematski časopisi, koji angažuju i 
ženske autore kao svoje saradnice: Divatčarnok (Divatcsarnok) i Čaladi ker (Családi Kör, srp. Porodič-
ni krug), o čemu ćemo govoriti detaljnije u zasebnom poglavlju.

3. RASPRAVE O ŽENSKOM AUTORSTVU

Iako se velika pažnja poklanjala borbi da ostvare pravo na rad, malobrojni primeri profesional-
no uspešnih žena pokazuju da je vladalo uvreženo mišljenje da posao ometa žene u obavljanju svojih 
prioritetnih porodičnih dužnosti. Zaposlenje se shvatalo kao opasnost koja će žene izmestiti iz okvira 
tradicionalnih uloga majke, žene, vaspitačice i negovateljice, a spisateljski rad spadao je skoro isključi-
vo u delokrug muškaraca, te je opšteprihvaćeno mišljenje bilo da je bolje njima prepustiti „peroˮ. Ana 
Fabri (Fábri Anna) razloge disparatnosti uloga muškaraca i žena vidi kao rezultat društvene konstrukcije 
i prati proces premodelovanja kodova u periodu između 1795. i 1905. godine, (Fábri: 1996), kada sve 
više žena uspešno pomera stare okvire i oprobava se u novim, za mnoge do tada nepoznatim sferama 
književnosti, što neće ostati neprimećeno i bez reakcija. 

3.1. Eva Takač

Jedna od prvih spisateljica u 19. veku, bila je Eva Takač (Takáts Éva) 7, borac za ravnopravnost 
žena, koja se u svojim člancima zalagala za širenje njihovog obrazovanja. U časopisu Tudomanjoš 
đijtemenj (Tudományos Gyűjtemény), prvom naučnom časopisu na mađarskom jeziku, 1825. godine 
ogorčenim tonom govori o uslovima školovanja u tadašnjoj Mađarskoj: „Vaspitanje našeg roda sastoji 
se od pedantnog vođenja domaćinstva, od održavanja čistog izgleda tela i od strogog pridržavanja regu-
la ljubaznog ponašanja, i pored muzike, ograničava se na učenje veština sitnih ručnih radovaˮ (Takács 
1825: 65). Eva Takač ne misli da su to beskorisna učenja, ali smatra da bi trebalo produbiti ženski um 
i ispuniti ga intelektualnom sadržinom (Ibid.). Oštro osuđuje one koji smatraju da je izvorna dužnost 
žena samo majčinstvo, održavanje domaćinstva i vaspitanje dece (Ibid: 66). U Mađarskoj se u vreme 
kada Eva Takač piše, školovanje i vaspitanje devojčica i mladih žena odvijalo većinom u porodici uz 
majčin odgoj i ograničavalo se skoro isključivo na učenje ženskih dužnosti u kući i pripremu devojčica 
da budu dobre domaćice. Mlade plemkinje su takođe sticale vaspitanje u porodičnom domu, a glavni 
vaspitni cilj bio je obrazovanje dobrih hrišćanki uz čitanje tekstova religiozne tematike. U nedostatku 
svetovne literature na mađarskom jeziku, žene iz visokih društvenih krugova čitale su nemačke i francu-

7  Eva Takač (Karacs Ferencné Takáts Éva, 1779-1845)
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ske časopise i romane. Važan deo vaspitanja bili su časovi muzike i plesa, sticanje životnih sposobnosti 
kao što su kulinarske veštine i ručni rad. U 19. veku više se govori o važnosti obrazovanja žena, kako bi 
mlade supruge ravnopravno stajale uz svoje muževe i što bolje odgajale decu. Eva Takač govori o nivou 
obrazovanja u mađarskim ženskim školama i odgovara na pitanje zašto je tako teško ženama u Mađar-
skoj da stupe u red pisaca ili da se posvete nauci: „Zato što se u celoj zemlji ne možemo pohvaliti ni sa 
jednom ženskom školom, gde devojke mogu naučiti sastavljanje pristojnog pisma ili računanje potrebno 
u jednom domaćinstvuˮ (Ibid: 68-9). U decenijama u kojima Eva Takač piše, otvara se sve više privat-
nih ženskih škola i instituta za devojčice, u kojima se nastava odvijala na nemačkom jeziku. Ovakve 
ženske internate su zbog visoke školarine mogla pohađati samo deca od 6 do 20 godina iz aristokratskih 
ili dobrostojećih građanskih porodica (Fehér 1999: 238). Mađarska kulturna javnost Evu Takač pamti 
kao prvu mađarsku novinarku i pionirku ženskog vaspitanja. Pisala je o uslovima obrazovanja žena i 
njihovom spisateljskom pravu. Njeni argumenti dovode u vezu značajna društvena i nacionalna pitanja 
sa ulogom žene kao učesnice javnog književnog života. Uverenje o tome da žene treba da se založe za 
sebe dokazivala je i u publicističkoj praksi tako što je objavljivala radove pod svojim imenom8 „u vreme 
kada ženska spisateljska karijera još nije bila deo nacionalnog kanonaˮ (Török 2011: 475), kada su se 
mnogi, pa i njeni protivnici, krili pod pseudonimom ili beležili samo svoje inicijale. Njeni članci čine 
deo dugogodišnje rasprave, koju mađarska književna istorija beleži kao prvu debatu o ženskom pisanju 
(„a magyar irodalom első nővitájaˮ) u trajanju od pet godina, a pokrenuta je 1822. godine u časopisu 
Tudomanjoš đijtemenj nakon njene recenzije pozorišnih komada Gabora Šebešćena (Sebestyén Gábor)9. 
Eva Takač je bila jedina žena učesnica rasprave o ženskim ulogama i pravu žena na spisateljski poziv. 
Šebešćen i njegove kolege istomišljenici nisu napali samo recenziju, već su argumentovali da žene 
nemaju pravo na spisateljski rad. Jedan od članaka iz Šebešćenovog tabora, potpisan inicijalima K.J., 
otvoreno govori o pitanju obrazovanja i ženske spisateljske karijere i odlučno zaključuje: „Pero ostavite 
muškarcima, nemojte se truditi stati u red pisaca, kritičaraˮ (K.J. 1824: 69-79). Eva Takač je prva izjavi-
la da bi žene uz ravnopravno školovanje sa muškarcima, bile sposobne za dostignuća jednake vrednosti 
kao muškarci na polju politike, nauke i umetnosti. Zalagala se za školovanje na maternjem jeziku i za 
osnivanje domaćih internata: „Pokažite da je mađarska nacija sposobna svojim snagama i intelektom, 
bez majmunisanja tuđih, da organizuje svoje institute, na takav način da im donesu korist i zasluženo 
dostojanstvoˮ (Takáts 1822: 41). Eva Takač svojim člancima daje značajan doprinos tadašnjoj peda-
goškoj nauci, a principe za koje se zalagala opravdala je sopstvenim primerom. Bila je predana majka, 
supruga i patriotkinja, u svojim spisima je naglašavala da žena ne treba da zanemari svoje „dužnosti 
supruge, majke i domaćice [...] od kojih je najvažnija briga o deciˮ (Takáts 1823: 77). 

3.2. Pal Đulai

Više od tri decenije nakon prve rasprave, ponovo je pokrenuta debata u seriji članaka objavljenih 
1858. godine u listu Pešti naplo (Pesti Napló) pod naslovom „Naše spisateljiceˮ („Írónőinkˮ) u kojoj 
istoričar književnosti i kritičar Pal Đulai (Gyulai Pál)10 argumentuje svoje stavove o pravu i kompeten-
ciji ženskih pisaca. Najpre zapaža nalet ženskih pisaca u modnim listovima i odlučno poriče pravo na 
žensku spisateljsku karijeru argumentujući da žene pisci nemaju sposobnosti da stvore velika, originalna 
dela (Gyulai 1908: 274). Ne poriče da je bilo izuzetnih primera talentovanih žena, ali ženama nedostaje 
ono što muškarce čini velikim. „Njome vladaju instinkt, osećaj, razum,  a manje kreativna snagaˮ (Ibid: 
274) i zato je „sasvim nemoguće zamisliti jednog ženskog Napoleona, Vašingtona, ili Homera, jednog 

8  Potpisivala se punim imenom, Eva Takač, supruga Ferenca Karača (Karacs Ferencné Takáts Éva).
9  Recenziju dva Šebešćenova pozorišna komada „Ženske praktikeˮ i „Pal Kacki, ili pronađen zlatni prstenˮ („Asszonyi 

praktikaˮ i „Katzki Pál, vagy a megtalált arany gyűrűˮ) Eva Takač je publikovala pod naslovom „Originalne komične i 
osetljive igre Gabora Šebešćenaˮ („Sebestyén Gábor eredeti víg és érzékeny játékaiˮ) u časopisu Tudományos Gyűjtemény, 
1822, 6 (10), 110-3.

10  Pal Đulai (Gyulai Pál, 1826-1909), pisac, istoričar književnosti, kritičar, profesor univerziteta, predsednik Društva Kišfaludi 
(Kisfaludy Társaság), član Mađarske akademije nauka, urednik časopisa Budapešti semle (Budapesti Szemle).
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Šekspira, Bejkona, ili Kantaˮ, „to je sasvim prirodna pojavaˮ (Ibid: 274), zaključuje Đulai. Savetovao 
je da, ako već žene moraju da pišu, neka to rade samo „u uskom krugu i u opravdanim okolnostimaˮ 
(Ibid: 273). Zapaža masovni nastup žena pisaca, i zamera im što ne posvećuju članke deci, omladini, 
mladim devojkama, već pišu pesme, pripovetke i romane, „beleže sve ono što im je ostalo u sećanju iz 
ne tako dobrih romana“ (Ibid: 299). Njima rukovode osrednji talenat i  pomodarstvo, „a pera se late iz 
hira, iz dosade i sujete, jer pisati danas znači biti moderan“ (Ibid: 300). Đulaijev misaoni tok dobro ilu-
struje ciklus novela „Žene ispred ogledalaˮ („Nők a tükör előttˮ), objavljenim 1863. u Aranjevom listu 
Kosoru (Koszorú) u kojima ukazuje na štetne posledice književne karijere žena. Glavna junakinja zaspi 
i posećuje razne gradove, gde posmatra žene dok se ogledaju u ogledalu. Jedna od njih je spisateljica 
Arpadina, čija je tragedija ta da iako je proslavljena, nema talenat, a o porodičnoj sreći piše pesme tako, 
da zarad inspiracije zanemari brigu o svojoj deci. Đulai ističe da svojim člankom ne želi da omalova-
žava žene, da ponizi njihov intelekt i potceni njihov karakter, već samo navodi „opasnosti, koje žena 
ne može izbeći, ako postane spisateljica. Nismo napali žene, već modu koja ih mami da napuste svoju 
ženstvenostˮ (Ibid: 278-9). Primećuje da nisu žene te koje pišu, već mlade devojke i ističe da je to razlog 
zbog čega „nas uvek obuzme melanholično osećanje kada god čitamo njihova delaˮ (Ibid: 291), jer „one 
kradu dragoceno vreme od roditelja, muževa, dragih, samo da bi videle svoje ime u štampi i dobile par 
komplimenataˮ(Ibid.).

Bilo je i drugačijih mišljenja o ženskom autorstvu, onih koji su uvažavali rad žena u književnoj 
oblasti. Jedan od njih bio je Mor Jokai poznat kao „vitez žena pisacaˮ („írónők lovagja”), koji je u svemu 
podržavao spisateljice. Njemu su se pridružili i drugi pisci i kritičari, grof Jožef Gvadanji (Gvadányi 
József), Janoš Vajda (Vajda János). Janoš Aranj u javnoj izjavi daje podršku Emiliji Kanji u „odbrani ne 
samo žena pisaca, već celog ženskog rodaˮ, te na stranicama Kosorua navodi da „sudeći po stavovima 
koje [Đ.] zastupa u polemici ovde i na drugim mestima o ženskom pisanju, urednici ČK-a [Čaladi kera] 
izgleda da on nema blagog pojma o stvariˮ (Arany 1863: 189-190). Ana Fabri argumentuje da sigurno 
nije slučajnost da je Pal Đulai seriju članaka u kojima polemiše o pitanju ženskog pisanja, objavio go-
dinu dana nakon što Julija Sendrei ponovo stupa na književnu scenu i kada se javlja veliki broj novih 
nepoznatih autorki (Fábri 1996: 88). Na sličan način obrazlaže i Emeše Đimeši da se Đulai nije nužno 
oglasio protiv žena pisaca, već modnih listova koji su ih hrabrili i „tetošiliˮ (Gyimesi 2013: 52). Đu-
laijeva kritika ne zaboravlja ženske autore, koje su dale veliki doprinos svojim prevodilačkim radom. 
Ukazuje na nedostatak literature na mađarskom jeziku, te navodi primer Julije Jošike11, i hvali njen rad 
na polju književnosti, u vreme kada „literatura na francuskom i nemačkom preplavljuje dečije sobeˮ 
(Gyulai 1908: 305). Ističe i dostignuća Julije Sendrei u oblasti prevodne književnosti i hvali njen izbor 
literature Andersenovih priča (Ibid: 305-6). U decenijama nakon rasprave ženama je pružena mogućnost 
za profesionalnu spisateljsku delatnost. Žensko pisanje je konačno priznato kao javno koristan rad koji 
pospešuje ciljeve građanskog razvoja i kao korisna smernica za svakodnevni praktični život žena.

4. EMILIJA KANJA – PRVA UREDNICA U MONARHIJI

Od 1860. godine žene su mogle publikovati svoja dela u časopisima. Sve je više žena autora, koje 
pišu ne samo beletristička dela, već govore o položaju žena, o njihovim ulogama i pravima. Od 1860-tih 
godina žene zauzimaju pozicije saradnica i urednica periodičkih publikacija. Prva i najuspešnija ured-
nica bila je Emilija Kanja (Szegfi Mórné Kánya Emília, 1828-1905), saradnica niza listova i časopisa, 
koja je 1860. godine pokrenula svoj književni i modni list Čaladi ker (Családi Kör). Uređivala je ča-
sopis dvadeset godina do njegovog ukidanja 1880. godine i bila je prva žena urednica Monarhije. Ideju 
za osnivanje časopisa dobila je od prijatelja Alberta Paka (Pákh Albert) 12 u toku njihovih uobičajenih 
11  Julija Jošika (Jósika Miklósné báró Podmaniczky Júlia 1813-1893), supruga pisca i političara barona Mikloša Jošike (báró 

Jósika Miklós 1794-1865), pored članaka u modnim listovima, pisala je pesme, novele, romane. Prevodila je romane svog 
supruga na nemački (Szinnyei: 1897: 650-652).

12  Albert Pak bio je glavni odgovorni urednik nedeljnika Vašarnapi ujšag (Vasárnapi Újság), koji je izlazio  od 1854. do 1921. 
godine. 
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književnih diskusija u porodičnom domu njenih roditelja, o čemu će decenijama kasnije pisati u memo-
arima: „Dok je pričao o šaljivim događajima, iznenada se okrenuo prema meni i ozbiljnog lica upitao 
me da li bih želela da osnujem i uređujem ženski časopis. Ja sam ga samo ismejalaˮ (Kánya 1998: 179). 
Pak je zatim istakao da bi bilo potrebe za tim, jer žene treba o mnogim stvarima da znaju, i da smatra i 
veruje da bi ona mogla njima pokazati taj put (Ibid.). 

Emilija Kanja je već u mladosti preko oca, nastavnika evangelističke gimnazije u Pešti, bila uklju-
čena u intelektualne krugove doba. Nakon udaje, napušta Peštu i seli se u Temišvar, gde pomaže svom 
slabovidom mužu Friđešu Feldingeru (Gottfried Feldinger)13 u uređivanju satiričnog lista na nemač-
kom jeziku Eufrozin (Euphrosine), koji je pokrenut 1851. godine i izlazio je dva puta nedeljno. List je 
izveštavao o sudbini učesnika revolucije 1848-49, i svojim satiričnim člancima i igrama reči se oglasio 
protiv Bahovog apsolutizma. Pored rodoljubivih tekstova, obaveštavao je o pozorišnim i muzičkim do-
gađanjima i publikovao je prvu biografiju Šandora Petefija. Emilija je dala veliki doprinos listu, dovela 
je saradnike iz kruga svojih porodičnih prijatelja, vršila je prepisku sa autorima članaka i lektorisala 
je rukopise (Fabó 1974: 149-50). Nakon razvoda 1857. godine14, vratila se sa decom u Peštu. Iako je 
imala podršku porodice i poznanika iz evangelističkog kruga, našla se u teškoj materijalnoj situaciji, 
zbog čega je odlučila da se okrene književnosti i počela je objavljivati priloge, najpre anonimno, a 
zatim pod imenom Emilija. Na predlog prijatelja Alberta Paka i nakon mnogih molbi zvaničnicima i 
administrativnih dozvola15, osnovala je svoj časopis 14. oktobra 1860. godine sa podnaslovom koji ga 
jasno profiliše kao „list za obrazovane mađarske dame.ˮ Dvojica stalnih urednika bili su novinar Viktor 
Sokoj (Szokoly Viktor) i pisac Mor Segfi (Szegfi Mór), njen drugi suprug sa kojim je stupila u brak go-
dinu dana nakon osnivanja lista. Čaladi ker bio je list visokog književnog nivoa i publikovao je članke 
vodećih pisaca doba. Stalni saradnici bili su slavna imena pisaca i pesnika poput Mora Jokaija (Jókai 
Mór), Janoša Aranja, (Arany János,) Kalmana Miksata (Mikszáth Kálmán), Agošta Greguša (Greguss 
Ágost), Mihaja Tompe (Tompa Mihály), Mikše Falka, (Falk Miksa) Lajoša Abonjija (Abonyi Lajos), 
Karoja Sasa (Szász Károly), Lajoša Tolne (Tolna Lajos). Angažovanje u nedeljniku omogućilo je Emiliji 
da sama obezbedi egzistenciju za svoju porodicu i mnogim ženama pruži priliku da zarađuju. List je 
izlazio kontinuirano svake nedelje i bio je poznat kao „ženski list plave naslovniceˮ, kako su ga zvali 
savremenici zbog naslovnice svetlo plave boje. Bio je namenjen širokoj ženskog čitalačkoj publici, kako 
obrazovanim peštanskim damama, ljubiteljkama književnosti, tako i mladim devojkama i domaćicama 
iz provincije. Nudio je raznovrsni sadržaj, uzbudljive pripovetke, romane u nastavcima, istorijske opise i 
portrete, prikaze kulturnih događanja, promocije knjiga i pozorišnih predstava, sve vrste vesti iz zemlje, 
zanimljivosti iz sveta, praktične savete domaćicama i majkama za vaspitanje i lečenje dece. Kao priloge 
štampali su krojeve, modele za vez, kalendare, muzičke note, recepte, rebuse, članke o lepoti. Stalna ru-
brika bila je „Vesti sa dvoraˮ („Udvari hírekˮ), iz koje su čitateljke mogle saznati zanimljiva događanja 
iz života kraljevskog para, Franca Josifa i kraljice Elizabete, na primer o njihovim putovanjima. Emilija 
Safner iznosti pretpostavku da naslov lista ne upućuje zapravo na publiku, već na istoimenu pesmu 
Janoša Aranja čime podseća javnost na deceniju apsolutizma i represije, na period tišine nakon pada re-

13  Gotfrid Feldinger (Gottfried Feldinger) se u peštanskim mađarskim listovima potpisivao imenom Friđeš Feldinger (Feldinger 
Frigyes), a u julu 1861. menja svoje prezime i mađarizuje ga u Feldenji (Földényi).

14  Brak sa Gotfridom Feldingerom sklopljen je na nagovor roditelja. Mladi prosac iz ugledne dobrostojeće temišvarske 
trgovačke porodice, bio je povoljna prilika za njihovu ćerku, koja je u brak ušla bez miraza. U sećanjima Emilija govori o 
okolnostima dugotrajnog razvoda posle deset godina provedenih u nesrećnom braku (Kánya 1998: 174-5).

15  Osnivanje ženskog časopisa  bilo je otežano dvostrukim izazovom. Ne samo da je to bio prvi pokušaj žene u Monarhiji da 
osnuje časopis, već je zbog političke situacije list nakon njegovog osnivanja bio stalno cenzurisan. Za osnivanje časopisa bilo 
je potrebno dobiti posebnu dozvolu. Najpre se obratila peštanskom šefu policije Protmanu (Josef Prottmann), koji je odmah 
odbio molbu. Dalja sudbina nedeljnika bila je u rukama generalnog guvernera generala potpukovnika Lajoša Benedeka 
(Benedek Lajos, Ludwig von Benedek), koji je vest primio sa negodovanjem, jer se „još ni u velikoj Austriji niko nije 
oprobao sa ovakvim originalnim, ali izlišnim poduhvatom i savetovao je da ostane pri svojim kućnim dužnostima, a javnost 
ostavi muškarcima.ˮ Emilija je nakon duge diskusije uverila guvernera da časopis neće ugroziti sigurnost države i dobila 
je dozvolu (Kánya 1998: 181). U sećanjima autorka ističe da veruje da su razlozi za odobrenje dozvole bili njena porodična 
situacija i poštovanje prema njenom ocu i njegovoj „sedoj glaviˮ, koji je dopratio na razgovor (Ibid.).
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volucije, kada je porodični krug bilo jedino mesto gde se moglo slobodno iznositi mišljenje, a Aranjeva 
pesma svojim naslovom beleži taj istorijsko-politički trenutak (Szaffner 1998: 362). 

Emilija je u dodir sa književnošću došla posredstvom porodice. I pre pokretanja svog časopisa, 
publikovala je članke pod pseudonimom, jer nije želela da se zna za njene spisateljske pokušaje (Kánya 
1998: 152). Nakon povratka u Peštu, u Napkeletu publikuje svoju prvu pripovetku, koja je izlazila u na-
stavcima od 21. maja do 5. juna 1857. i potpisuje se kao Emilija K... (K... Emília)16, drugu novelu objav-
ljuje u Helđfutaru (Hölgyfutár) od 22. jula do 3. avgusta pod imenom Emilija, a zatim pod istim imenom 
objavljuje pripovetke i u drugim listovima, kao što su Sepirodalmi kezlenj (Szépirodalmi Közlöny), 
Divatčarnok (Divatcsarnok), Delejti (Delejtű). Prvu zbirku pripovedaka publikovala je 1859. godine 
pod naslovom „Srce i pričaˮ („Szív és beszélyˮ) u dva toma, a 1860. roman „Krizni daniˮ („Válságos 
napokˮ). 

Nedeljnik Emilije Kanje bio je glasnogovornik domaćih feminističkih pokreta, što predstavlja 
veoma važnu istorijsku i društvenu činjenicu. Pratila je tok razvoja ženskih emancipatorskih težnji, pre-
uzimanje novih uloga žena u javnoj sferi (Török 2011: 475). Žene su preko lista bile upoznate sa glav-
nim tokovima i predstavnicama stranih feminističkih udruženja. Redovno je obaveštavao o stanju žena 
i davao savete ženama o načinima zarade i mogućnostima njihovog obrazovanja. Druga polovina 19. 
veka nudi još više mogućnosti za osamostaljenje žena u odnosu na četrdesete godine. Žene su počele da 
se ostvaruju na polju književnosti publikacijama u periodičkoj štampi, koja im je nudila način za zaradu 
i prehranjivanje porodice, dok drugima spisateljski rad nije više bio samo egzistencijalna nužnost, već 
platforma za ispoljavanje talenta (Ibid: 476).

Emilija Kanja je bila priznata i veoma poštovana članica domaćih intelektualnih i književnih 
krugova. Iako je stvarala usled jakog uticaja tradicije, prihvatila je različite društvene uloge i bila je 
prisutna simultano u privatnoj i javnoj sferi života. Kao urednica, dolazila je u kontakt sa ženama, 
koje su pokušavale da se ostvare kao spisateljice i putem pisama joj se obraćale za pomoć, ali i sa već 
ostvarenim ženskim autorima, kao što su bile sestre Vol17 (Kánya 1998: 183), i spisateljica i urednica 
Marija Čapo (Csapó Mária), supruga pesnika Šandora Vahota (Vachott Sándor)18. Pored angažovanja u 
časopisu, Emilija Kanja je pomagala osnivanje i organizaciju ženskih udruženja, bila je sekretar Žen-
ske industrijske škole (Nőipar Iskola), pomagala je osnivanje Udruženja mađarskih domaćica (Magyar 
Gazdasszonyok Egyesülete), zatim Državnog ženskog sirotišta (Országos Leányárvaház), pokrenula je 
i uređivala seriju Mađarske ženske biblioteke (Magyar Hölgyek Könyvtára), Mađarskog ženskog go-
dišnjaka (Magyar Nők Évkönyve) i Mađarskog ženskog kalendara (Magyar Hölgyek Naptára), bila je 
predstavnica Mađarske na Svetskom kongresu žena, organizovala je Spisateljsko humanitarno udruže-
nje (Írói Segélyegylet). Od 1864. godine Čaladi ker je zvanični list Peštanskog ženskog dobrotvornog 
udruženja (Pesti Jótékony Nőegylet). 

U Emilijinim sećanjima se jasno prepoznaje tradicionalni koncept ženske uloge majke, supruge 
i domaćice, koju je odlučno stavljala u prvi plan i ispunjavala uspešno zajedno sa profesionalnim stre-
mljenjima. Njeno prisustvo u javnoj sferi nije umanjilo značaj njenih porodičnih dužnosti, nije „ugrozioˮ 
njenu ulogu majke, kako ističe u sećanjima: „[...] sa još većom ambicijom sam vodila domaćinstvo, 
vodila sam brigu, vaspitala moju dragu dečicu. Samo ono vreme sam posvetila pisanju, koje drugi po-

16  Kasnije se priseća prve ponude za pisanje novele za Divatčarnok u Pešti, koju je morala da odbije, jer se tada još „plašila  
autorstva i držala je u tajnosti svoje ogledeˮ (Kánya 1998: 152).

17  Wohl Stefánia (1848-1889), Wohl Janka (1846-1901) bile su priznate spisateljice doba i urednice lista Mađar bazar (Magyar 
Bazár), koji je pored praktične sadržine publikovao tekstove za kultivisanje mađarskih dama. Janka Vol bila je prva žena, 
koju je Mađarska akademija nauka angažovala za prevodilački rad. U pitanju su dela Džona Adingtona Simondsa (John 
Addington Symonds) i Sent Beva (Charles-Augustin Sainte Beuve) (Sinnyei 1914: 1621-1625). Sestre su držale i književni 
salon, koji je okupljao poznate pisce, pesnike, kao i ženske autore doba.

18  Vachott Sándorné Csapó Mária (1830-1896), jedna od prvih autorki dečije književnosti na mađarskom jeziku. Uređivala je 
ženske časopise i listove: Remenj žebkenjve (Remény zsebkönyve,1858),  Anjak hetilapja (Anyák hetilapja 1861.), Sinorak 
(Szünórák 1862.) i nedeljnik Mađar gazdasonjok (Magyar Gazdasszonyok između 1863. i 1865.). Publikovala je romane i 
prevode, antologije pesama i priča za decu i omladinu. Svoja sećanja „Skice iz prošlostiˮ („Rajzolatok a múltbólˮ) izdala je 
u dva toma, 1887. i 1890. godine.
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svećuju prekomernom odmaranju i zabavljanju. Mnogo se može vremena odvojiti, ako umemo dobro da 
ga rasporedimo. Moja deca i domaćinstvo nikada nisu trpeli zbog mojih skromnih, prostih spisateljskih 
pokušajaˮ (Kánya 1998: 139). Samu sebe je okarakterisala kao tihu, povučenu, ne suviše hrabru ženu, 
što na prvi pogled može delovati protivrečno, ako znamo pod kakvim okolnostima je izdejstvovala osni-
vanje svog nedeljnika, što je za to vreme skoro nezamislivo dostignuće. Znamo i sa kakvom strašću je 
branila svoje stavove i vođena osećanjem pravdoljubivosti odvažno stupila iz anonimnosti da bi ostavila 
svoj autentični izraz u pitanjima ženske ravnopravnosti. 

Emilijin list je kontinuirano izlazio punih dvadeset godina. Poslednjih godina zbog materijalnih 
teškoća i smanjenja broja pretplatnika, Emilija gubi krug čitateljki za koje je predano radila. Nove gene-
racije nisu više prihvatale koncepciju lista, te je urednica bila prinuđena da ga proda, čime se polako gasi 
njena književna i urednička karijera. Vilmoš Milasin (Milassin Vilmos), urednik Helđek lapja (Hölgyek 
Lapja, 1877-1888), preuzeo je Čaladi ker. Izvodeći zaključak o razlozima opadanja popularnosti lista, 
Emilija Safner navodi da „isti onaj stav, koji je 1860-tih godina bio odvažan, moderan i patriotski, 1870-
tih godina je smatran zastarelimˮ (Szaffner 1998: 362). Odluku o napuštanju nedeljnika njen suprug 
joj nikada nije oprostio (Kánya 1998: 207-8). Zbog novih okolnosti Emilija napušta rodni grad i seli se 
u Rijeku kod deteta, gde će poslednje godine svog života posvetiti pisanju sećanja. Njeni memoari su 
izdati 1998. godine u redakciji Ane Fabri (Fábri Anna) i Bori Kiš (Kiss Bori) pod naslovom O starim 
vremenima. Sećanja jedne spisateljice iz 19. veka (Réges-régi időkről. Egy 19. századi írónő emlékira-
tai) i daju uvid u dati istorijski trenutak iz perspektive jedne žene, majke i autorke19. 

5. JULIJA SENDREI, VIŠE OD PETEFIJEVE MUZE

Na Juliju Sendrei književna i kulturna javnost najčešće se seća kao na „Petefijevu muzuˮ ili „udo-
vicu nacijeˮ, iako se na književnoj sceni kao spisateljica pojavila 1847. godine „Dnevnikom gospođe 
Petefiˮ („Petőfiné naplójaˮ) u listu Eletkepek, čiji je tadašnji urednik romansijer i Petefijev prijatelj Mor 
Jokai. Petefi je u jesen nakon bračnog putovanja svom prijatelju poslao dnevničke odlomke svoje su-
pruge, koje Jokai objavljuje u dva toma. U predgovoru urednik reklamira tekst kao senzaciju i „predaje 
ga uvaženim gospođamaˮ sledećim rečima: „jedan istinski biser iz dubine neukaljanog ženskog srca, 
vilinski cvet rođen u duši dame [...] to duhovno blago je „Dnevnik gospođe Petefiˮ, veran odraz ljubavne 
radosti i tuge, kakav ni u romanima nismo mogli čitatiˮ (Jókai 1847: 561). Julija od tog trenutka stupa na 
književnu scenu. Željno iščekivane dnevničke beleške, međutim, imale su ambivalentan doček publike. 
Pored toplog prijema, dnevnik je zapanjio mnoge čitateljke, među njima i emancipovane, učene žene, 
borce za ženska prava, poput Emilije Kanje, koja u memoarima otkriva osećanja s kojima je primila 
dnevnik: „moje skromno, puritansko srce je uvredila ta otvorenost kojom je iznela svoja osećanja pred 
javnost. To nije bilo ženstveno, ni skromno, jer je ljubav slatka svetinja, koju treba držati u najdubljem 
kutku srcaˮ (Kánya 1998: 88). Otkrivanje intimnih osećanja kosilo se sa vladajućim tradicionalnim knji-
ževnim normama i reakcije slične Emilijinim se mogu lako zamisliti. Julija Sendrei je u svetlu društve-
nih očekivanja viđena kao „udovica nacijeˮ („a nemzet özvegyeˮ), udovice slavnog pesnika, buntovnog 
revolucionara. Pisac i istoričar književnosti Aladar Šepflin (Schöpflin Aladár) 1930-te u Njugatu o Juliji 
piše kao o „žrtvi Petefijeve legendeˮ (Schöpflin 1930: 961), u vremenu bidejmajer romantike kada naci-
ja od udovice očekuje da ispuni ulogu „udovice martiraˮ (Ibid.), da se uklopi u sliku idealizovanog lika 
pesnika, heroja koji gine na bojištu za domovinu. U javnom mnjenju Julija je smatrana feminističkim 
„prototipomˮ. Štampa je surovo sudila o njenom moralnom životu i odlukama, sa oštrom ironijom opisi-
vala njeno drugo venčanje. Izgledalo je da je ulaskom u drugi brak20 izdala Petefija i naciju. Monografija 
19  Ostala izdanja Emilije Kanje su pripovetke „Szív és életˮ, 1859 i „Beszélyekˮ, 1860, zatim roman „Válságos napokˮ iz 1860, 

„Beszélyek az ifjúság számáraˮ, 1861, „Szeretet könyveˮ, 1863-4, „Búvirágokˮ, 1867, „Rudolf trónörökös emlékeˮ, 1905. 
20  O životnim okolnostima nakon Petefijeve pogibije, Julija Sendrei je pisala u dnevniku, koji je objavljen posthumno 1930. 

godine pod naslovom „Nepoznat dnevnik Julije Sendrei, pisma i ispovest na smrtnoj posteljiˮ („Szendrey Júlia ismeretlen 
naplója, levelei és halálos ágyán tett vallomásaˮ). O upornom traganju za svojim mužem obučena u muško odelo, povratku 
u porodični dom kod oca, Ignaca Sendreija (Szendrey Ignácz) bez čijeg blagoslova se udala za Petefija, o surovom očevom 
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istoričara književnosti Ferenca Kerenjija (Kerényi Ferenc) o Petefijevom životu i stvaralaštvu posvećuje 
posebno poglavlje životnom putu Julije Sendrei nakon pesnikove smrti. Kerenji argumentuje da je posle 
gubitka velikog nacionalnog pesnika, u prvom periodu Petefijevog kulta, bilo potrebno naći krivca, a 
teret je pao upravo na njegovu udovicu koji će ona nositi tokom dugog niza godina (Kerényi 1997: 130-
2, 2008: 468). Istoričar književnosti Marton Silađi (Szilágyi Márton) u članku posvećenom Aranjevom 
odnosu prema Julijinom životnom putu u godinama nakon Petefijeve smrti, na indirektan način iz pesme 
A honvéd özvegye (Vojnikova udovica), kao i drugih tekstova Árva fiú (Siroče), Az özvegy ember árvái 
(Udovčeva siročad), Perényi (Perenji) rekonstruiše pesnikovo mišljenje o drugom braku Julije Sendrei. 
Silađi ističe da sudeći prema mišljenjima savremenika, Petefijevih prijatelja, njegova udovica je prerano 
stupila u drugi brak. Aranj pesmu Vojnikova udovica nije pisao sa namerom da je objavi, što se može 
zaključiti na osnovu njegovog pisma prijatelju Šandoru Silađiju (Szilágyi 2019: 5), međutim, ciljanje je 
bilo nedvosmisleno svima, koji su mogli da je čitaju u rukopisu (Kerényi 1997: 131). Na sličan način 
će se oglasiti i romansijer Mor Jokai, ali za razliku od Aranja, on će to učiniti pred publikom. Naime, 
u listu Fevaroši Lapok (Fővárosi Lapok) 17. marta 1874. objavio je melodramu pod naslovom Ljubav 
mrtvog pesnika, balada  (A holt költő szerelme, ballada), koja je dan pre toga premijerno prikazana u 
svečanoj dvorani hotela Hungarija (Hungária) na veče posvećeno Društvu mađarskih pisaca i umetnika 
(Magyar Írók és Művészek Társasága). Muziku za melodramu komponovao je Franc List, a prikazana je 
u izvedbi Jokaijeve supruge, slavne glumice svoga vremena Roze Laborfalvi. Predmet Jokaijeve melo-
drame su Petefi i njegova porodica, i pored toga što Jokai ne imenuje aktere, paralela je jasno uočljiva. 
Glavni junak, heroj, kreće u vojni okršaj i gine, a supruga posle kratkog vremena ulazi u novi brak, 
no duh njenog muža je posećuje do kraja života. Đulai je posle izvedbe stao u odbranu Julije Sendrei 
kritikujući melodramu u listu Budapešti semle (Budapesti Szemle) i prikaz Petefija u njoj (Gyulai 1874: 
222-3). Iako u prvo vreme staje na stranu osude, podržavajući i Aranjevu pesmu (Kerényi 2008: 468), 
Đulai menja gledište, te argumentuje da je melodrama/balada umesto tragične koncepcije dobila komi-
čan, skoro groteskan izraz (Gyulai 1874: 224). Oštro sudi i vreme njenog pojavljivanja smatrajući da 
nije preporučljivo nedavno preminule i njihovu porodicu učiniti predmetom romana, drame ili balade, 
te smatra da baladi nedostaju „idejni značaj i estetska vrednostˮ (Ibid: 223). Đulai izlaže da Jokai ovom 
baladom, takođe, pokazuje nepoštovanje prema publici, jer „misli da će se publika zadovoljiti i slaviti 
sve što on napišeˮ (Ibid.).

Mnoga mišljenja su izrečena i izneti su oštri sudovi o osećajnom, moralnom životu Julije Sen-
drei, međutim do 21. veka, veoma malo se govorilo o njenom književnom radu. I danas se uz njeno 
ime vezuju atributi i asocijacije nasleđeni iz 19. veka da je „tašta, neverna, ekscentrična, kratke kose, u 
pantalonama, sa cigarom u društvu muškaraca, mađarska Žorž Sandˮ. Emeše Đimeši zaključuje da od 
trenutka kada je javnost „prisvojilaˮ, Julija Sendrei gubi šansu da se afirmiše kroz samostalni književni 
rad (Gyimesi 2013: 49-50). 

5.1.  Julija Sendrei na književnoj sceni

Julija Sendrei je svoje prve pesme publikovala nakon Petefijeve smrti. Prvom objavljenom pe-
smom, inspirisanom svojim sinovima21, „Tri ružina pupoljkaˮ („Három rózsabimbóˮ), vraća se u knji-
ževni život22 (Szűts-Novák: 2019: 91, Gyimesi 2013: 52). Pesma je izraz tople majčinske ljubavi, a 
metaforični naslov simbolično je označavao nevinost svoje dece. Pesma je objavljena 27. septembra 
1857. godine u Vahotovom časopisu Napkelet i njena popularnost se može objasniti ne samo činjenicom 
da je autorka Petefijeva udovica, već „njenim nastupom u ulozi majkeˮ (Gyimesi 2013: 53). Majčinstvo 

prijemu i njegovom svakodnevnom dokazivanju Julijine „greškeˮ i konačno o odluci i razlozima ponovnog ulaska u brak, 
nesretnim i mučnim godinama provedenih u braku sa drugim suprugom, Arpadom Horvatom (Horvát Árpád).

21  Posle prvog sina Zoltana (Zoltán), rođenog 1848. godine, imala je još četvoro dece iz drugog braka: „Atila (Attila) (rođen 
1851.), Arpad (Árpád) (rođen 1855), Viola (1857, preminula je nekoliko dana nakom rođenja), Ilona (rođena 1859.)ˮ  (Szűts-
Novák 2019: 93).

22  Tada nastupa kao pesnikinja. Sa proznim radovima pojavila se i pre toga.
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je jedna od očekivanih i najbolje prihvaćenih ženskih literarnih tema tradicionalnog društva 19. veka. Na 
majčinstvo se gledalo kao o primarnoj ženskoj ulozi, a Julija je novom ulogom brižne majke Petefijevog 
deteta ispunila očekivanja javnosti. Julija se u pesmi naziva srećnom majkom i posvećuje svakome od 
trojice sinova po jedan pupoljak. U prvoj strofi govori o svom prvom detetu Zoltanu, Petefijevom sinu, 
„cvetu njene ljubavi, jedinoj zelenoj grani njene nestale sreće, zraku pale zvezde.ˮ U sledeće dve strofe 
ponosna majka govori o Atili i Arpadu (Szendrey 1857: 604). Godinu dana nakon prve pesme, 1858. go-
dine, izlazi zbirka Andersenovih priča u prevodu Julije Sendrei u izdanju Roberta Lampela. Objavljivala 
je pesme u popularnim almanasima za žene, kao što je književna rubrika Godišnjaka mađarskih žena 
(Magyar Nők Évkönyve), ali i u drugim izdanjima. Karoj Zilahi (Zilahy Károly) je publikovao četrnaest 
njenih pesama u Lauti dama (Hölgyek Lantja), zbirci ženske književnosti. Za života je izdala dvadeset 
devet pesama, od toga osamnaest u časopisima, jedanaest u ženskim modnim listovima,  almanasima, 
godišnjacima i kalendarima (Szűts-Novák 2019: 93). Biblioteka Petefi (Petőfi könyvtár) je 1909. godine 
u dva toma izdala spise Julije Sendrei, u prvoj svesci pesme (ukupno dvadeset i šest pesama) i dnevnike 
pod naslovom „Pesme i dnevnici Gospođe Petefi, Julije Sendreiˮ  („Petőfiné Szendrey Júlia költeményei 
és naplóiˮ), koje je sakupio i predgovor za njih napisao Mor Bihari (Bihari Mór). Drugi tom čine njene 
pripovetke, „Originalne pripovetke Gospođe Petefi, Julije Sendreiˮ („Petőfiné Szendrey Júlia eredeti 
elbeszéléseiˮ), koje je takođe sabrao Mor Bihari. Pisane su nakon Petefijeve smrti i govore o životnom 
putu mlade udovice, njenim gubicima i odlukama. Ovo nisu bila njena prva izdanja pesama i dnevnika, 
ali se javnost tada mogla bliže upoznati sa delom i likom Julije Sendrei u do tada najpotpunijoj zbirci. 

Đimeši Emeše (2012: 84, 2013: 50) je u svom istaživačkom radu Julijine pesničke ostavštine, 
otkrila zaboravljeni aukcijski katalog zbirke rukopisa sa aukcije iz 1828. godine, poznatim kao „Blago 
kredenca sa pismima Julije Sendreiˮ („Szendrey Júlia levelesládájának kincseiˮ). U pitanju su rukopisi 
Julije Sendrei, nekadašnje vlasništvo Jožefa Tota (Tóth József), kome ona u pismu 2. septembra 1868, 
četiri dana pre svoje smrti, ostavlja svoja dela i izdavačko pravo (Gyimesi 2012: 83). Đimeši govori 
o sačuvanom spisku pesama, u kome se vidi da je pesnikinja podelila svoje objavljene i neobjavljene 
pesme, što jasno pokazuje da je računala na čitaoce i na mogućnost njihovog publikovanja u budućnosti 
(Ibid: 87). Aukcijski katalog je sadržao pisma i pesme pisane u svesci na devedeset strana između 1865 
i 186823, koje je Lajoš Mikeš izdao u zbirci 1930. godine pod naslovom „Nepoznat dnevnik Julije Sen-
drei, pisma i ispovest na smrtnoj posteljiˮ („Szendrey Júlia ismeretlen naplója, levelei és halálos ágyán 
tett vallomásaˮ). Knjiga Lajoša Mikeša iz 1930. godine, koji dolazi do rukopisa Julijinog književnog 
opusa, u fokus stavlja njen privatni život, a ne književnu delatnost. Te godine se saznalo da je prvi 
objavljeni dnevnik zapravo sačinjen samo od odlomaka, koji su paralelno publikovani u dva časopisa: 
Eletkepek (Életképek) i Hazank (Hazánk). U želji da rehabilituje pesnikinju, Mikeš objavljuje njenu 
romansiranu biografiju napisanu na osnovu dnevnika, prepisku sa Mari Terai i poslednje pismo njenom 
ocu, dok su pesme i pripovetke ostale u rukopisu (Gyimesi 2012: 84, 2013: 50). Emeše Đimeši je sabrala 
sve pesme i prevode sačuvanih pesama i zaključila da se u Biharijevoj zbirci iz 1909. godine nalazi samo 
deo Julijinog pesničkog korpusa (Gyimesi: 2012: 84, 2013: 51.). Pesme u odlomcima koje je pesnikinja 
beležila na papirićima i ceduljicama običnom olovkom, od kojih mnoge nije naslovila, Julija nije navela 
na spisku, koji je sastavljen od ukupno četrdeset i devet naslova (ne uključujući odlomke pesama i pre-
voda) (Ibid: 87). Godine 2018. na 190. godišnjicu od rođenja Julije Sendrei i na 150. godišnjicu od njene 
smrti,  Emeše Đimeši je objavila zbirku koja broji sto četrdeset i jednu pesmu u izdanju kuće Kortarš 
iz Budimpešte, od kojih većina do tada nije bila publikovana. Pesništvo Julije Sendrei se može podeliti 
u nekoliko stilsko-tematskih krugova, od kojih u najbrojniju grupu spadaju pesme sa centralnom tema-
tikom smrti i pesme o majčinskoj ljubavi. Izraz skrivenih bolnih osećanja i melanholije, oplakivanje 
izgubljene prošlosti, žal za izgubljenom ljubavlju i ton očajanja daju pečat njenom pesništvu. Gubitak 
raja u prošlosti i spoznaja nove realnosti u kojoj „ne nalazi mira, u kojoj hoda poput aveti, odavno već 
mrtva tragajući za onim što ne može naćiˮ, dok bekstvo nalazi jedino u iščekivanju smrti, mračna je 
slika njene pesničke duše u pesmi Gorka muka (Keserű kín). Ton nade se oglašava samo retko u njenim 
23  Sveska sa originalnim pesmama Julije Sendrei, nalazi se u Rukopisnom odeljenju Mađarske akademije nauka (Gyimesi 

2012: 85)
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stihovima. Jedino joj deca donose olakšanje. Književno nasleđe Julije Sendrei iznova budi interesovanje 
novih istraživača (Gyimesi, Szűts-Novák), čiji rezultati otkrivaju javnosti višeslojnost njene književne 
prakse i podsećaju da sagledamo njeno delo iz aspekta novih tumačenja.

6. ZAKLJUČAK

Pojava ženske periodike na mađarskom jeziku potisnula je strane listove, ponudivši izdanja, koja 
su se uključivala u evropske kulturne i društvene tokove, a ujedno su bila odraz domaćih političkih i 
ideoloških težnji. Žensku štampu četrdesetih godina čine modni listovi književnog usmerenja, koji su 
propagirali ideje o ženskoj emancipaciji, i ujedno bili snažno nacionalno orijentisani, što će se nastaviti 
i u narednom periodu. Ženski listovi u drugoj polovini 19. veka koncipirali su se uz nacionalnu ideolo-
giju i bili su orijentisani ka književnim temama i onim iz praktičnog života žena. Uz modne i literarne 
priloge, pesme, pripovetke i romane u nastavcima, štampali su praktične savete za vaspitanje i lečenje 
dece, za školovanje i zaposlenje žena. „Ako je tačno da je doba autokratije, doba pasivnog otpora bio 
period književne aktivnosti, isto je tačno i za književnu delatnost žena, koja je u poređenju sa ranijim 
periodima tada još raznovrsnija i većih razmeraˮ (Fábri 1996: 83). Veliki upliv ženskih autora u knji-
ževni prostor odraz je posredničke uloge koju su periodičke publikacije imale u formiranju i afirmaciji 
ženskog autorstva. Emancipatorska tendencija žena, međutim, nije nužno značila potpuno napuštanje 
tradicionalno usmerenih ženskih uloga i identiteta, što najbolje pokazuje primer života Emilije Kanje. 
U svojim spisima i kasnije u memoarima kontinuirano je osnaživala žene u slobodnom izboru karijere, 
ali uvek ističući imperativ svojih porodičnih dužnosti oko dece i muža, i savetovala mladim ženama da 
slede isti primer (Kánya 1998: 139), te na taj način mirila diverzitet javnog i privatnog prostora. 

Literatura

Arany, J.  (1863). Nyilatkozat. Koszorú, 1 (8), 189-190. 
Fábri, A. (1996). A szép tiltott táj felé: a magyar írónők története két századforduló között 1795-1905. Budapest: 
Kortárs Kiadó.
Fabó, I. (1974). Az Euphrosine, negyvennyolc és Petőfi. Magyar Könyvszemle, 90 (1-4), 149-155.
Fehér, K.  (1999). Leánynevelésünk és a felvilágosodás kori magyar sajtó. Magyar Könyvszemle 115 (1-4), 231-

241.
Gyimesi, E. (2012). Szendrey Júlia versgyűjteménye a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában. Irodalom-

történeti Közlemények 116, (1), 83-91.
Gyimesi, E. (2013). „Ugy jártok, mint a pillangó, mely a tűzbe száll.ˮ Szendrey Júlia irodalmi pályájának problé-

maköre. 2000, 25 (2), 48-60.
Gyulai, P. (1863). Nők a tükör előtt. Koszorú 1 (1-7), 7-12, 32-38, 55-60, 78-83, 102-107, 126-131, 149-154.
Gyulai, P. (1874). Jókai Mór: A holt költő szerelme, ballada. Budapesti Szemle 5 (9), 222-224.
Gyulai, P. (1908.) Írónőink. In:  Gyulai Pál Kritikaidolgozatok (1854–1861), Budapest: Magyar Tudományos 

Akadémia, 272–307.
Kánya Emília (1998). Réges-régi időkről. Egy 19. századi írónő emlékiratai. Budapest: Kortárs Kiadó.
Kármán, J. (1794). A Magyar Asszonyi Nemhez. Magyar Hírmondó, 5 (17), 301-304.
Kármán, J. (1794a). Az Urániáról tett Híradás Végezetje. Magyar Hírmondó, 5 (19), 336.
Kerényi, F. (1997). A körözőlevéltől a szoboravatásig. A Petőfi-kultusz első korszaka, 1849-1862. In: Kegyelet és 

irodalom. Kultusztörténeti Tanulmányok. A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 7. (Zs.Kalla ed.). Budapest: 
Petőfi Irodalmi Múzeum,  130-143.

Kerényi, F. (2008). Petőfi Sándor élete és költészete. Kritikai életrajz. Budapest: Osiris kiadó.
K.J. (1824). Mi a pedantizmus? Tudományos Gyűjtemény, 8 (12), 69-79.
Mikes, L. (1930). Szendrey Júlia ismeretlen naplója, levelei és haláloságyán tett vallomása; Bethlen Margit  

grófnő előszavával. (Mikes Lajos, Dernői Kocsis László, eds.) Budapest: Genius.
Mátray, G. (1833) Előszó. Regélő, 1 (1), 1-2.
Pongrácz, A. (1930). Szépirodalmi folyóirataink 1848-ig. Budapesti Szemle. 58 (218), 373-398.



SPISATELJICE U MAĐARSKOJ U 19. VEKU I ULOGA ŽENSKE PERIODIKE U OBRAZOVANJU ...

25

Schöpflin, A. (1930) Szendrey Júlia, Nyugat, 12, 959-963.
Szaffner, E. (1998). Az első magyar szerkesztőnő és lapja, a Családi Kör. Magyar Könyvszemle, 114 (1-4), 353-

371.
Jókai, M. (1847). Beváltom szavamat, mit néhány hó előtt tisztelt olvasónőimnek adtam. Hölgyszalon, Életképek 

5 (18) 561.
Szendrey, J. (1847). Petőfiné naplója. Hölgyszalon, Életképek 5 (18) 561-568; Petőfiné naplója, 5 (19) 593-597.
Szendrey, J. (1857). Három rózsabimbó. Napkelet, 1 (38), 604. 
Szendrey, J. (2018). Szendrey Júlia összes verse, Gyimesi Emese, ed. Budapest: Kortárs kiadó.
Szilágyi, M. (2019). Arany János és Szendrey Júlia. Textuális nyomok az Arany-életműben Szendrey Júlia máso-

dik házasságáról, Tanulmányok, 1 (58) 3-16.
Szinnyei József (1897). Magyar írók élete és munkái, A Magyar Tudományos Akadémia Megbízásából, 5. Kötet. 

Budapest: Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala.
Szinnyei József (1902). Magyar írók élete és munkái, A Magyar Tudományos Akadémia Megbízásából, 8. Kötet. 

Budapest: Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala.
Szinnyei József (1909). Magyar írók élete és munkái, A Magyar Tudományos Akadémia Megbízásából, 13. Kötet. 

Budapest: Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala.
Szinnyei József (1914). Magyar írók élete és munkái, A Magyar Tudományos Akadémia Megbízásából, 14. Kötet. 

Budapest: Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala.
Szűts-Novák, R. (2019). Szendrey Júlia (1828-1868) költőnő romantikus gyermekképe. Korunk, 30 ( 3), 84-95.
Takáts Éva (1822). Sebestyén Gábor eredeti víg és érzékeny játékai, Tudományos Gyűjtemény, 6 (10), 110-3.
Takáts Éva (1823). Egy két szó a házasságban lévő Asszonyok kötelességeikről, Tudományos Gyűjtemény, 7(8)  

68-87.
Takács Éva (1825). Egy Barátnémhoz írt levelem Nemünk Ügyében. Tudományos Gyűjtemény, 62-77.
Török, Zs. (2011). Kánya Emília szerkesztői és írói pályája. Irodalomtörténet, 42, (4) 475-489.

19TH CENTURY HUNGARIAN WOMEN WRITERS AND THE ROLE OF WOMEN’S PERIODICALS 
IN THE FORMATION OF A NEW CULTURAL MODEL

Summary

In the first third of the 19th century, the press became an increasingly important form of public information 
in Hungary, the number of subscribers were constantly growing, social progress and the readers’ taste were dic-
tating the formation of new styles and genres. In addition to establishing daily newspapers and magazines, there 
were also family oriented and fashion magazines, which informed about social and cultural events in Hungary and 
abroad. An important segment of these journals was the literature section where the first women writers published 
their works. Due to major socio-economic changes in Europe, a need for changes emerged in different domains of 
life in Hungary. During this period, along with the process of urbanisation, the role of women within the cultural 
tradition started gradually shifting. In a rapidly changing world the number of famous actresses, female musicians, 
artists, writers started to increase, and simultaneously a female reading audience was forming. The following paper 
focuses on women writers in 19th century Hungary and the role of the first women’s magazines in creating a new 
cultural pattern. It gives an account of the work of two women writers: Júlia Szendrey, the wife of the famous poet 
Sándor Petőfi, and Emília Kánya, the first female editor and founder of the literary and fashion magazine Családi 
Kör.
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СВЕТИСЛАВ СТЕФАНОВИЋ КАО УРЕДНИК СРПСКЕ 
КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ

Идеја рада јесте да, анализом документарне, библиографске и књижевноисторијске грађе одговори на 
питање како је изгледала уређивачка политика у Српској књижевној задрузи (СКЗ) под ,,комесарском” 
управом, односно, уредништвом песника и преводиоца Светислава Стефановића, стрељаног по завршетку 
Другог светског рата. 
Из документарне грађе објављене по завршетку рата, а након Стефановићеве смрти, очигледно је тен-
денциозно проскрибовање Стефановићевог имена и потпуно негирање његовог уређивачког рада, које је 
занимљиво сагледати са становишта модернистичке поетике и свеукупног Стефановићевог прегалаштва у 
контексту развијања књижевног израза српске књижевности. Осим Гетеа и Шекспира, као двојице песника 
које је Стефановић уврстио у издавачки план, из докумената које је затекла комисија која је истраживала 
рад СКЗ под комесарском управом, може се очитати какве је намере – изузев објављивања приповедака 
Момчила Настасијевића – Стефановић имао по питању модернизације издаваштва СКЗ. 
Метод анализе, али и метод синтезе, као и оспоравања и доказивања, биће кључни методи за представљање 
резултата овог истраживања. 

Кључне речи: Светислав Стефановић (1877-1944), комесарска управа, поетика модернизма, Српска 
књижевна задруга, уређивачка политика.

1. УВОД

Иако се биографски метод, када је у питању научно-истраживачки рад, не препоручује баш 
са симпатијама, постоје одређена књижевна и животна дела код којих је такав начин истраживања, 
једноставно, неопходан. Једна од таквих личности јесте и Светислав Стефановић. С тим у вези, 
кључни метод који ће бити употребљен у овом раду, како би се сагледала целокупна улога Све-
тислава Стефановића као комесара Српске књжевне задруге (СКЗ) биће метод анализе и метод 
синтезе. У првом делу рада, пажња ће бити обраћена на рекапитулацију његовог живота и дела, 
како би се на најбољи начин створила слика улоге коју је Светислав Стефановић имао и узео у 
одбрани модернизма у нашој књижевности. Други део рада биће посвећен репрезентативним на-
словима објављеним у СКЗ за време када је Стефановић био на њеном челу, на основу којих ће се 
доћи до закључка да ли су постојале одређене тенденције у самој „поетици“ објављивања. Метод 
који ће у другом делу бити употребљен јесте метод оспоравања и доказивања.

2. СВЕТИСЛАВ СТЕФАНОВИЋ У ОДБРАНИ МОДЕРНИЗМА

Када су у питању његови биографски подаци важно је нагласити да је Стефановић рођен 
у Новом Саду, 1877. године и да је одрастао у Старом Футогу. Такође, важно је нагласити и то да 
се у Стефановићевој биографији, чији је аутор Вељко Петровић, јавља погрешна година рођења, 
1874. 

Стефановић је завршио Новосадску гимназију, да је студирао медицину, првобитно у Пра-
гу, затим у Бечу, и да је управо у Бечу промовисан за доктора, 1902. године. Остало је забележе-
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но писмо Лазе Костића који је управо због  горепоменуте чињенице мислио да је Стефановић 
старији него што јесте, те му кроз пријатељска саветовања, пише: ,,Навалите на ту врашку меди-
цину, па је тресните једанпут, а после шта Бог да!”1 

Са друге стране, оно што је мање познато јесте да је пре медицине, филозофије, и енглеске 
упоредне историје књижевности, о којој ће бити посебно речи, првобитно студирао и технику. 

У једном писму упућеном његовом професору, Александру Сандићу, Стефановић врло суп-
тилно, али ипак одлучно, у вези са својом одлуком о напуштању технике, пише:

Много поштовани господине и учитељу драги!
Пишу ми данас од куће, да и Ви осуђујете мој изненадни прелаз на филозофију и захвалу на 
Миланковићевој стипендији. Дакле, et tu mi Brute. Али ако је Цезар после речи тих навукао 
плашт преко главе и подао се смрти, ја не могу и не ћу да навучем маглу преко мозга мога и 
да се подам животу. Ако морам пропасти хоћу да пропаднем од оне силе, којој нико утекао 
није, а не ћу да пропаднем од оне силе, од које нико још до мене пропао није. (...) Тешки 
су и црни дани који ме чекају, али су црњи још куд и камо ови, које данас преживљујем. 
Немојте ми саветовати, да останем на техници. Ја се бојим, да бих у очајању могао свашта 
урадити.2

Но, након завршене медицине, и чекања на посао скоро годину дана, запошљава се као 
општински лекар у Јагодини. Ипак, љубав и суштинска животна потреба за стваралаштвом, одно-
сно књижевношћу, није га никада напуштала. Миливој Ненин, у већ цитираној књизи, подсећа на 
први критички текст са којим је Светислав Стефановић озбиљније ушао у књижевност, у питању 
је критички текст о Војиславу Илићу, који Стефановић пише 1897. и безуспешно нуди Летопису 
Матице. Текст је објављен тек неколико година касније, 1901. године у Бранковом колу. Међутим, 
остаје забележено неописиво нестрпљење које је критичар осећао ишчекујући на одлуку рецензе-
ната. У једном писму, упућеном Александру Сандићу, 1898. Стефановић пише:

Драги учитељу! За име Божије јавите ми одмах шта је са Војиславом. Ја не знам шта ми 
је. Кан’да опет онај страшни наступ, који сам доживео летос у Новом Саду, а ником га 
ни споменуо нисам, мислећи да сам га морао доживети у онаком очајничком, пустошном 
самовању.3

На основу цитираног може се закључити, не само са колико је младалачког, песничког и 
критичког жара, Стефановић приступао уметности, већ и колико је било тешко младим ства-
раоцима да прођу кроз затворена врата књижевне сцене, будући да се већ утаначен и унепред 
одређен концепт стваралаштва, у великој мери, знао. 

Но, оно што је важно у вези са самим стваралаштвом Светислава Стефановића јесте то да је 
већ на почетку XX века, од 1903. до 1905. године објавио чак три збирке песама, све три у Моста-
ру, и како је то Миливој Ненин добро закључио – уколико Београд и Нови Сад нису прихватили 
Стефановића као песника, Мостар то, свакако, јесте учинио.4

Захваљујући Стефановићевом писму упућеном Милану Шевићу, остало је сведочанство 
које говори управо о моменту објављивања прве збирке песама:

Поштовани Госп. Професоре! 
Хоћу да вам јавим једну новост, која ће вас, знам, интересовати; (...)

1  Ненин, М. (1995). Епистоларна биографија Светислава Стефановића. Нови Сад: Матица Српска. стр. 262. 
2  Исто, стр. 51-53. 
3  Исто, стр. 69. 
4  Исто, стр. 184. 
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Новост је та, да сам се решио и већ дао у штампу једну збирку својих песама. У тој збир-
ци су осим две три све песме нове, досад нештампане. И не само то, него су ту, по мом 
уверењу ствари, које са свим одударају од свега што сам досад у стиху а у почетничком, 
луталачком напону, штампао.5

Такође, у истом писму Стефановић је замолио свог професора да му помогне у вези са са-
мом претплатом за књигу: 

И ту је сад други разлог мом писму – моја молба на вас, да будете тако добри и примите 
се једног, дакако, не пријатног, али пријатељског посла – скупљања претплате на ту моју 
књигу. –Ђурчин ми се понудио из Беча, да он ангажује за овај посао гђицу Зору Вучетић у 
Н. Саду, а саветовао ми је и он као што сам и сам мислио, да се и на вас обратим. 
Надам се да вам овим не ћу много досадити, а бићу вам, будите уверени, много захвалан. 
Позиви на претплату због штамп. тешкоћа још нису готови, а кад то буде, ја ћу бити тако 
слободан да вам неколико ексемплара позива пошљем, дако бисте и ви од своје стране ан-
гажовали кога за тај посао.6

Ипак, сам пријем ових збирки песама које, у духу тадашњег времена, носе истоветан назив 
Песме разнолик је. Будући да су се, већ у првој збирци, налазиле и оригиналне и преведене песме, 
одређени критичари су своја запажања, што је имплицитно упућивало и на њихов став о ори-
гиналним песмама, усмеравали искључиво на преведене песме, као што је био Милан Ђурчин, 
док су други имали изузетно оштре речи осуде упућене, како самим песмама, тако и њиховом 
ствараоцу. 

Павле Лагарић у тексту ,,Светислав Стефановић Песме оригиналне и преведене” који је 
објављен у Делу истиче:

Светислав Стефановић је врло сиромашан песник, пошто није био кадар изнети свој поглед 
на живот, на свет, нити изразити дубље, отменије мисли, него је изнео само своју голу, праз-
ну душу, и зато држим, да ми неће замерити што се нисам могао дивити његовој празној 
души.7

1908. године, Стефановић ће написати текст, који је објављен у Босанској вили под називом 
,,Онима којих се тиче”, у ком ће, заправо, критикама подвргнути критичаре који су позитивно 
оценили Стефановићево стваралаштво. 

Са друге стране, важно је подсетити и на оцену Бранка Лазаревића који за Стефановићево 
стваралаштво у тексту ,,Светислав Стефановић као лирски песник”, 1907. у Српском књижевном 
гласнику, истиче:

Он је сиромашан у правом унутрашњем животу; видик је његове маште и интелигенције 
узан: он има оскудан број мотива, а уколико их има, осећа да нису његови, да нису ин-
стинктивни, да нису срасли с њим, да нису неминовно последица његове природе. Мотиви 
његових песама немају извора у њему, - он бежи од себе, они су радом црпљени, напором 
тражњом нађени. Осећа се да су накалемљени, и у исто време да се калем примио.8

Подсећања ради, овај Лазаревићев текст написан је 1907. године, и у његовој констатацији, 
у суштини негативној, о поезији Светислава Стефановића, не може, а да се не запази 

5  Исто, стр. 89. 
6  Исто, стр. 90. 
7  Ненин, М. (2006). Српска песничка модерна. Нови Сад: ,,Венцловић”. стр. 58.
8  Исто, стр. 75. 
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антиципација Елиотовог схватања поезије, које се, заправо, најбоље може видети у неким другим 
Стефановићевим текстовима у којима је наступио са позиције критичара, као што је текст ,,Част 
и слобода творцима”.  

Но, поред наведених, изузетно негативних критика, година 1907. била је за Стефановића, 
посебно специфична. 

Исте те године отишао је на усавршавање медицине у Беч, али поред тога уписује и студије 
енглеске упоредне историје литературе. Међутим, 1907. доживљава велику трагедију, у судару 
возова, односно пожару који је након тога избио, изгорела му је целокупна докторска дисертација 
о Шекспиру.

Поред наведеног, та 1907. година остаће упамћења у његовом животу и по интриги поводом 
наводне номинације за драматурга у Београдском народном позоришту, након Нушићеве оставке. 

Из једног Костићевог писма, може се сазнати нешто више детаља:

У Србобрану од понедељка има једна белешка да је примљена Нушина оставка и да сте ви 
постављени за драматурга у Београду. Како ми нисте ништа јавили, мислим да још није fait 
accompli. Свакојако значи да сте ви у комбинацији, а то не шкоди никако.9

Међутим, захваљујући поменутој Епистоларној биографији Светислава Стефановића у 
коју су имплементирана и Костићева писма које је, првобитно, Стефановић објавио са коменатри-
ма, познат нам је његов коментар у вези са овим писмом и питањем:

Што се тиче мог постављања за драматурга у беогр. нар. Позоришту, за то сам дознао тек из 
Костићева писма, јер сам се зарекао био у Бечу ради мирнијих студија да не читам српске 
листове, па нисам ни знао, да је, и шта је о томе писано. И то је била једна од интрига које 
су измишљаване и употребљаване у кампањама, подизаним у веше махова против мене. 
Извесним интелектуалцима није ишло ни тада, а не иде ни сада у главу да се неко може, са 
очигледном материјалном штетом, бавити научним и др. студијама из чистих унутрашњих 
потреба и без икаквих непотребних личних планова. Знак времена и културног нивоа на 
коме смо!10

Но, оно што нас у овом тренутку највише занима јесте Стефановићев критички рад. На са-
мом почетку, он критикује утицај политике на поезију, 1902. године долази у сукоб са Љубомиром 
Недићем поводом поезије Јована Јовановића Змаја, односно, Стефановићевог текста ,,О Јовану 
Јовановићу Змају. Лаза Костић”. 

Затим, хвали поезију Милана Ћурчина, слободан стих и разбијање конвенција и заправо 
кроз репрезентативни пример једног песника, говори о ширем контексту самог стваралаштва. 

Такође, добро нам је познат и Стефановићев текст под називом ,,Част и слобода творцима” 
у ком је у заштиту узео поезију Владислава Петковића Disa:

Доле критика која дочекује писца као своју жртву, свој плен од ког живи. Доле критика која 
хоће да убија да би она живела. (...)
Част и слобода творцима, свима онима који раде и стварају својом душом. (...)
Прави је песник визионар, и све је у њега визија. Ја сам се уверио да што је који песник 
већи утолико је визионарнији. За мене је визионарство постало мерило песника.11

9  Ненин, М. (1995). Епистоларна биографија Светислава Стефановића. Нови Сад: Матица Српска. стр. 317. 
10  Исто, стр. 318. 
11  Стефановић, С. (1911). “Част и слобода творцима“, у: Бранково коло : за забаву, поуку и књижевност, год. 17, бр. 37, 

стр. 577-578. Сремски Карловци: Паја Марковић Адамов.
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Колико је, заправо, један такав рад Светислава Стефановића, односно, одбрана песника од 
задатих конвенција, значио самим ствараоцима, видимо и из неколико писама која су упућена 
Стефановићу. 

Једно од њих јесте и писмо Вељка  Петровића из 1905. године:

Велеучни Господине Докторе! 
Неко чудно осећање обузима ме свег, неко снебивање и потајни страх, овог часа, када се одлу-
чих да Вам пишем. Не знам како да Вам протумачим овај мој корак, да га не би криво разуме-
ли, да Вам се не би учинио смешним и детињастим наметањем. Осећам да би требао почети 
са молбом да ми опростите, што Вам досађујем као непознат, али то је тако све шаблонски и 
поред свег тога све преслабо, а да би Вам могло тачно, верно и искрено оцртати оно, што се 
у овај час, но боље рећи већ поодавно, у мени куха. (...) Али да пређем на ствар. Ја сам Вељко 
Петровић, правник четврте године у Пешти у Текелијануму. Поред студија из социјалних на-
ука, највише сам се бавио баш самом уметности и поезијом. Трудио сам се да докучим прави 
смисао и суштину поезије и њено место у еволуцији људског интелекта, те што сам дубље 
зароњавао у размишљање и студије о томе, све ми се горостасније и шире перспективе отварале 
и ја се осећах слабим да и сам пишем. (...) Нећу да ласкам ни Вама, а још мање самом себи, али 
Вас уверавам, да сам ја био први и дуго једини који сам у Вашој поезији нашао оно, што је од-
говарало мојим назорима и то говорио у нашој омладини, матуриралој по све кривим, наивним 
средњовековним правим гимназијскопрофесорским назорима о лепој књижевности.12

Из самог текста видимо, пре свега, бојазан Вељка Петровића при обраћању Светиславу 
Стефановићу, што је било у великој мери оправдано, будући да је Стефановић, на неки начин, 
био већ афирмисан писац. Међутим, упркос томе Петровић је скупио храброст да му пише, што 
говори и о самом Стефановићу и његовом односу наспрам нових и новог. У самом Петровићевом 
цитату проналазимо одређене аутореференцијалне исказе, али и суштинску констатацију у вези 
са тадашњом поезијом, дату у последњој цитираној реченици.

Даље Петровић открива разлог самог писма:

Зато сад шаљем примера ради ово неколико песама. Вама, јер ако ико, то ћете их Ви схва-
тити, и ако има шта у њима, Ви ћете осетити. (...)
Примите дакле, Г. Докторе, ове моје сиротанке горде и молим Вас оцепите мало времена 
те ми пишите искрено шта мислите о њима. Ако Вам се свиде, ја судбу њихову предајем у 
Ваше руке, ако им нађете гдегод крова и уточишта.13

Занимљиво је да Вељко Петровић одмах након овог писма шаље Стефановићу још једно, у 
ком га моли следеће:

Велеучни Г. Докторе!
Овај Вам час бацих писмо рекомандовано и одмах зажалих што тако предухитрено учиних. Молим 
Вас, Господине Докторе, немојте ми читати оно писмо, или дајбуди заборавите га, поцепајте га. 
Ја га се страшно срамотим. Оно је ужасно неспретно, ружно, тако неписмено, тако до дрскости 
недостојно Вас, да Вас молим спалите га и немојте ме по њему оцењивати. Хтео сам у њему много 
да кажем, па нисам казао ништа, а то што сам казао, изнешено је с брда с дола, незграпно.14

Видимо, дакле, са колико су се страхопоштовања одређени писци обраћали Стефановићу, 
будући да су у њему добро препознали одлучног борца и бранитеља новог таласа, другачијих 

12  Ненин, М. (1995). Епистоларна биографија Светислава Стефановића. Нови Сад: Матица Српска. стр. 189-190. 
13  Исто, 191.
14  Исто, стр. 193. 
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стихова, и другачијих мисли. Управо, с тим у вези, након много година, 1931. када Стефановић, 
као већ зрео писац и зрео човек, шаље Исидори Секулић своја, тек изашла, сабрана дела, Исидо-
ра му одговара са много љубави, сведочећи управо нашу констатацију о томе да се на њега дуго 
времена и сасвим оправдано гледало као на вођу и узора кога треба следити:

Драги господине,
Хвала вам на сећању. Ја ћу са задовољством и коришћу проћи опет кроз те текстове: они су и 
мени, као толикима, били прва школа за улазак у читаву област књижевних вредности. Ина-
че, сабрана дела су увек меланхолична ствар. Не само као успремање пред одлазак, неко и као 
успремање, залудан покушај у овом животу случајности и недовршености. – Са добрим жељама15

Ова кратка рекапитулација Стефановићеве биографије, у којој, разуме се, није обухваћена 
ни половина свега онога чим је Стефановић задужио српску књижевност и српску критику, за 
циљ, заправо, има да покаже колико је део из живота који ће бити описан у другом делу рада, а 
који, у великој мери није темељно и релевантно истражен, утицао негативно и неправедно на све 
оно што је Стефановић био и на све оно што је дао српској књижевности.

Наиме, Светислав Стефановић је био комесар Српске књижевне задруге, за време окупације, 
од 1943-1944. године и у том, релативно кратком периоду, објављена су чак два ,,Кола”. Међутим, 
након ослобођења, СКЗ је морала да се одрекне оба ,,Кола”, као и рада Комесарске управе. 

Миливој Ненин у поменутој Епистоларној биографији Светислава Стефановића изузетно 
добро и оправдано истиче следеће, постављајући одређена питања од којих смо, заправо, и ми 
кренули:

Светислав Стефановић је стрељан због сарадње са окупатором новембра 1944. године у 
ослобођеном Београду. У Саопштењу војног суда Првог Корпуса НОБЈ о суђењу ратним 
злочинцима у Београду [Политика од 17. ХI 1944, стр. 1] под бројем 66 стоји: Светислав 
Стефановић, идеолог фашизма, преводилац Мусолинијеве ‘Државе’, немачко-Недићевски 
комесар СКЗ, Јонићев саветодавац по питањима гоњења задруге књижевности и 
књижевника. Члан немачке комисије за клеветање совјетске власти у вези са немачким 
злочинима у Виници. 
Пресуда Војног суда као да није дозвољавала никакву сумњу. Да ли је био идеолог фашизма? Чини 
ми се да би најпре требало прочитати његове текстове из тог периода па тек онда потражити одговор.
Тачно је да је превео Мусолинијеву Државу. Тачно је да је био комесар СКЗ, али због чега се уз ту 
одредницу не даје и списак књигa које је СКЗ под његовим управљањем објавила?16

3. СВЕТИСЛАВ СТЕФАНОВИЋ КАО КОМЕСАР СКЗ

У другом делу овог рада биће дат покушај одговора на питање које је то књиге објавила 
СКЗ у периоду Другог светског рата, а под уредништвом Светислава Стефановића, и да ли су исте 
имале било какве експлицитне или имплицитне идеолошке тенденције. 

Први подаци о раду СКЗ под комесарском управом, објављени су у истоименом извештају, 
који је сачинио – у сарадњи са још двоје бивших намештеника у СКЗ под окупацијом – Ђуро 
Гавела.17 Постоји низ разлога због којих је потребно Гавелин извештај читати „између редова“. 

15  Исто, стр. 239. 
16  Исто, стр. 36. 
17  Гавела, Ђуро. Српска књижевна задруга под окупацијом : извештај о раду Комесарске управе. Београд: Српска 

књижевна задруга, 1945. Ову анализу узимамо као примарни извор пре свега због тога што је објављена са 
претензијама да послужи као званичан документ у обрачунавању нове власти са окупационим системом, односно, 
као писмени доказ и алиби за сва даља изузимања Светислава Стефановића – и неколицине других писаца – из 
канона српске књижевности.
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Као прво, присутне су знатне дозе сарказма, парола и патоса у навођењу догађаја и њиховом, у 
знатној мери, псеудоаналитичком сагледавању, о чему ће бити речи у наставку. Затим, ниједан 
од инкриминисаних учесника у управљању СКЗ под комесарском управом није био саслушан 
поводом рада СКЗ, или бар њихово сведочење није уврштено у извештај. Подсетимо, Светислав 
Стефановић је стрељан 1944, Тодор Манојловић је игром случаја сачувао живот,18 али је био не-
званично прогнан назад у родни Зрењанин. Боривоје Јевтић, по свему судећи, након рата одлази 
у Шабац, потом у Сарајево, до смрти, 1959. године. Младен Ст. Ђуричић, приређивач Савремене 
српске приповетке у издању СКЗ са Јевтићем, се повлачи у Шабац, и поново објављује тек крајем 
педесетих година. 

Гавелина анализа рада СКЗ – уколико већ није прегрубо отворено рећи оптужба – под коме-
сарском управом, на челу са Светиславом Стефановићем, текла је у неколико праваца. 

Као прво, ту је примедба да је рад СКЗ под окупаторским намештеницима могао користити 
једино окупатору. Самим тим, није могло ићи у корист српском народу.19 Као друга, ту је при-
медба да је Стефановић хтео да поклони пажњу немачкој књижевности, за коју је комесар тврдио 
да је запостављена у оквирима издаваштва СКЗ, али и да модернизује и освежи умртвљени из-
давачки план СКЗ у предратним годинама.20 Као треће, Гавела замера свој четворици чланова 
уређивачког одбора одлучно одбацивање старинских схватања „о скромности, књижевном мо-
ралу, уметничкој одговорности и сличним тричаријама“,21 наводећи да је овакво стање у СКЗ 
послужило многима да похрле и штампају своја безвредна дела22. У оквиру ове примедбе, стоји 
и, како је Гавела третира, нескромност Стефановићева и Манојловићева да говоре о себи и свом 
стваралаштву у делима која су објавили, односно, предговору Новој антологији српске лири-
ке и у Огледима, Тодора Манојловића. Притом, Гавела на великом броју места наводи примере 
Стефановићевог управљања Задругом, представљеног тирански.23 На крају, а што је четврто, Га-
вела пребацује Стефановићу незаконито пословање – издавање фиктивних хонорара, откуп дела 
која никада нису била у издавачком плану, и, уопште, манипулисање финансијским средствима 
Задруге.24

Прегледности ради, а о ове четири основне примедбе Гавелине анализе биће речи касније. 
Најпре је потребно сагледати како је функционисала Српска књижевна задруга у годинама пред 
долазак комесарске управе, односно, који аутори и наслови су чинили окосницу њеног издаваштва. 

У периоду од 1931. до 1940. године – а с обзиром на то да ниједна књига није објављена 
1941. и 1942. године – објављено је 132 наслова. Ако се сагледа списак аутора и дела,25 може се 
констатовати да је издавачки план био у складу са другом тачком Правилника ове институције, 
где се наводи да ће се СКЗ старати:

„да критички приређује издања старијих и новијих књижевника српских, да издаје изабрана 
дела из сувремене лепе и опште корисне књижевности, да предњачи избором у превођењу 

18  Према речима Вујице Решина Туцића – којем је песник био и ментор, у извесној мери – из некролога Тодору 
Манојловићу, уметник је сачувао живот захваљујући саркастичном коментару Марка Ристића, како Туцић наводи: 
„Ма, пусти матору будалу!“. Није згорег подсетити да је управо Ристић био један од првих који је поздравио обрачун 
са домаћим издајницима и слугама окупатора, те да је у годинама непосредно након рата заузимао изузетно високе и 
угледне функције, од којих је тек прва била она амбасадора ФНРЈ у Француској.

19  Исто, стр. 6
20  Исто, стр. 10
21  Исто, стр. 14
22  Исто, стр. 5
23  Исто, стр. 8-9, 11, 28-29. Наиме, Гавелина примедба, која се тиче аутореференцијалности Стефановићеве и 

Манојловићеве би можда и била на месту, да касније не тврди „с пуном одговорношћу“, да Стефановић није имао 
„апсолутно никаква утицаја у развоју српске поезије, и да је Манојловић у њој више од двадесет година упорно био, 
и остао, девета рупа на свирали“. (Исто, стр. 16-17.)

24  Исто, стр. 20-21, 23, 25-30
25  Аутори су користили претрагу на библиотечком систему COBISS у циљу стицања увида у издања СКЗ у овом 

периоду.
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и позајмици из словенских, иностраних и класичних књижевности, да у опште припомог-
не ширем развићу народне књижевности, олакшавајући издавање и ширење књига свима 
средствима која јој буду на расположењу“26.

Списак аутора одговара оваквој издавачкој поетици, бар у овом периоду: Стеван Сре-
мац, Вук Стефановић Караџић, Богдан и Павле Поповић, Слободан Јовановић, Милан Грол, 
Стеван Бешевић, Јаша Продановић, Перо Слијепчевић, Милица Јанковић, Светолик Ранковић, 
Вељко Петровић, Данило II, Стеван Луковић, Јаков Игњатовић, Марко Цар, Исак Самоковлија, 
Доментијан, Драгољуб Филиповић, Милутин Гарашанин, Симо Матавуљ, Јован Ристић, Јован 
Дучић и други.27 Суштински, имена која су представљала ону књижевност која се разликовала од 
оне у настајању те деценије.28 Није згорег подсетити да се ради о времену након прве послератне 
деценије, протекле у знаку побуне оних књижевника које данас сврставамо под појам „историјске 
авангарде“, односно, о времену у ком се одвија унутрашњи сукоб на књижевној левици – између 
тзв. „реалиста“ и „модерниста“ – као и међусобни сукоб књижевне левице и деснице, а треба 
имати у виду и све политичке немире и превирања која потресају Краљевину Југославију. Сходно 
томе, није нелегитимно бити сагласан са Светиславом Стефановићем, да је СКЗ у деценији пред 
почетак Другог светског рата неговала конзервативан издавачки план, али исто је тако потребно 
приметити да је такво што и прописано Правилником СКЗ.29

Имајући ово у виду, Стефановићева одлука да модернизује издавачки план СКЗ у околно-
стима окупације, делује најпре парадоксално – тим пре што се има у виду „светосавски“ карактер 
Недићеве Србије, каквом је и Гавела назива – али је свакако прилог  за тврдњу да Стефановић 
није био слепи послушник и тиранин каквим га Гавела представља, иначе се не би одлучио да 
откупи дела Момчила Настасијевића, већ би се окренуо реалистичким приповедачима или квази-
народним песмама о Милану Недићу.30

Уколико се у виду имају наслови које је Стефановић објавио као комесар СКЗ,31 треба уо-
чити и присуство Стојана Новаковића, тј. његове књиге Село.32 Легитимно је претпоставити да је, 
уврштавањем Новаковића, као првог председника СКЗ – а педесет година након њеног оснивања 
– Стефановић на известан начин желео да настави традицију, али са упливима модернистичког 
погледа на књижевност, о чему ће речи бити мало касније. Потребно је погледати и остала имена: 
Стефановић уврштава књигу Гетеових дела, потом Тимерманса – писца који је, данас, у правом 
смислу класик белгијске књижевности – и Сремца, евидентно најпопуларнијег у претходном 
објављивачком периоду СКЗ, као и Шекспира, такође објављиваног тридесетих година у СКЗ. Са 
ове стране, дакле, Стефановићева издавачка политика се, могло би се рећи, чак и слаже са другом 
тачком Правилника СКЗ: у свим случајевима, ради се о лепој или савременој књижевности, како 

26  https://www.srpskaknjizevnazadruga.com/istorijat-srpske-knjizevne-zadruge - приступљено 3. фебруара 2020.
27  Од страних, присутна су углавном „класична“ имена – Гете, Киплинг, Пушкин, Стендал, Молијер, Салтиков-

Шчедрин, Иго, Харди, Леопарди, Сјенкјевич. 
28  Уз неколико изузетака, попут Иве Андрића, Олдуса Хакслија, Риста Ратковића, Мирослава Крлеже, Драгише Васића, 

чије зрело стваралаштво у тренутку објављивања у СКЗ ипак можемо сматрати „савременим“, односно, „модерним“. 
29  Можда је корисно приметити да је овакав издавачки план СКЗ наставила да негује и у првим  годинама након Другог 

светског рата.
30  Види: Ђенерал Милан Недић у народним песмама. Београд: [б.и.], 1943.
31  У ове наслове спадају, објављени 1943: Чланци и есеји Х. Барића, Село С. Новаковића, Гетеова књига, Лимунација у 

селу С. Сремца, Савремена српска приповетка М. Ст. Ђуричића и Б. Јевтића, те прва књига Нове антологије српске 
лирике С. Стефановића. 1944. су објављене: Шекспиров Млетачки трговац, друга књига Стефановићеве Антологије, 
Огледи из књижевности и уметности Т. Манојловића, Приповетке М. Настасијевића, Сусрети Ј. Спиридоновић 
Савић, те Сељаков псалам Ф. Тимерманса. Укупно, дванаест књига. 

32  Остаје нејасно зашто Гавела није искористио прилику да Стефановићу пребаци објављивање Тимерманса, за кога 
се знало да је био у вези са савезом европских писаца који је основао Јозеф Гебелс, пре него што му замера на 
Гетеу. Везано за то, потребно је приметити да, у периоду од 1931. до 1940. године, СКЗ објављује само једну књигу 
немачког аутора, и то – Гетеовог Егмонда (1931), што даје известан легитимитет Стефановићевој раније поменутој 
изјави. Такође, потребно је додати да је, од свих аутора објављених у овом предратном периоду, Сремац убедљиво 
најфреквентније име, са пет књига.
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домаћих тако и страних аутора, дакле, о својеврсним класицима, чак и у случају Тимерманса, 
који је тада етаблиран писац широм Европе, три пута номинован за Нобелову награду. Далеко 
би се више у питање могла довести Стефановићева позиција да је узимао оне немачке и енглеске 
писце које би било лакше политички компромитовати. Наместо тога, он узима апсолутне класике 
не само националних, већ светске књижевности. Наравно, ако је веровати Гавели, Стефановић је 
у плану имао и „излапелог“ – како га Гавела назива – Кнута Хамсуна, али је дискутабилно у ком 
би правцу отишао Стефановићев одабир превођених писаца.

Оно друго, што је интересантно, а на шта наводи текст Миливоја Ненина,33 јесте 
Стефановићева окренутост сељаштву као циљној групи, односно, поетичка одређеност прве две 
књиге његове Антологије условљена званичном политиком „Нове Србије“, о којој пише и сам 
антологичар.34 Треба имати у виду, са једне стране, да је, како пише Ненин, Стефановић – мада 
је овакво нешто у потпуности дијаметрално супротно од иницијалних, младалачких ставова 
Стефановићевих – дао највише простора оним писцима које је у младости нападао и критико-
вао у Антологији новије српске лирике Богдана Поповића. Велики број њих је присутан услед 
чињенице да њихово песништво или тематизује живот на селу, или, пак, јесте познато међу сео-
ским становништвом (као, што је, како Ненин примећује, Змајево песништво најзаступљеније у 
Антологији)35. 

Чуднији избор од Стефановићеве Антологије јесте избор који су, у Савременој српској при-
повеци начинили Јевтић и Ђуричић. Водећи се сличном поетиком – својеврсног „подилажења“ 
сељаштву као језгру нове државе – они потенцирају тематику или имена позната оваквој публи-
ци. Нека од ових имена су, према савременом канону историје српске приповетке, остала мимо 
данашњих интересовања, али потребно је приметити присуство неких која, из више разлога, под 
другим околностима или догматичнијим уредништвом можда и не би могла да пронађу места у 
таквој антологији. Ради се о Милошу Црњанском, Растку Петровићу и Бранку Ћопићу. Наиме, не 
само што Црњански и Растко Петровић нису писци чије је дело погодно за манипулацију у овакве 
политичке сврхе, већ треба имати у виду да се оба налазе у емиграцији као службеници власти 
у избеглиштву, један у Лондону, други у Вашингтону. Истом, Бранко Ћопић – иако је уврштен 
у избор са причом о Насрадин-хоџи, јунаком народне књижевности – се налази у јединицама 
Народноослободилачке војске Југославије36. Такође, Стефановић уврштава, у своју Антологију, 
значајан број песама Јована Дучића, који је такође у емиграцији. Ситуација не би била ни упола 
занимљива, ако би се имало у виду да су у првим поратним годинама ови писци елиминисани – 
наравно, са изузетком Ћопића – практично из свих антологија.37 

33  Ненин, М. (1996).  „‘Нова антологија српске лирике’ Светислава Стефановића или прича о проји“, у: Годишњак 
Филозофског факултета у Новом Саду. Књ. 24, стр. 45-54. Нови Сад: Филозофски факултет.

34  Стефановић, С. (1942). „Изграђивање Нове Србије као сељачке државе“, у: Српски народ, Божићни број.
35  Уколико се погледају пропагандни постери немачки и Недићеве владе, осим инсистирања на борби против 

бољшевизма и Енглеске, те антисемитизму, очигледно је да су поруке упућене доминантном, српском сељаштву, 
у виду позива на „ред и рад“, „мирну сетву“ и томе слично. (https://www.mycity-military.com/Ostalo-5/Propagandne-
reklame-treceg-rajha.html) 

36  Овај податак наводимо пре зато што је куриозитет из данашње перспективе. Могуће је, свакако, да приређивачи 
антологије нису знали о Ћопићевом учешћу у устанку.

37  Примера ради, подсетимо на озлоглашени Index Марка Ристића, објављен у оквиру његове Књижевне политике, 
1952. године – Дучић је „четник-емигрант“, Петровић „политички емигрант“, а Црњански и Стефановић доведени 
у исти контекст са фашистичким идејама. Ристић не пропушта ни да Јевтића назове „регионалним писцем“, који 
се компромитовао, а о Тодору Манојловићу наводи само да је „рођен у Великом Бечкереку“. Испоставиће се да 
је, у првим годинама после ослобођења, парадоксално, било више догматизма и прагматизма него у време када је 
Стефановић, под окупацијом био комесар СКЗ. Објективно посматрано, Ристић је могао да подсети да је Црњански у 
тексту „За слободни стих“ говорио „ми, социјалисте“, а сваки антологичар је, бар као Стефановић, могао да пронађе 
текстове који би, ако ништа, прагматички одговарали поетици новог времена. Односно, Стефановић је могао у 
потпуности да одбаци и Црњанског и Петровића и Дучића – чак и Ракића, практично, све наше међуратне песнике-
дипломате – као „слуге старог режима“, што ипак не чини. Наравно, могуће је аргументовати да су поменути писци, 
нарочито у прозном одабиру, били ту заслугом Јевтића и Ђуричића, али је мало вероватно да је без Стефановићеве 
дозволе – уколико је био и упола диктатор каквим га описује Гавела – такав избор могао да буде пуштен у штампу.
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Даље, што се тиче присутности аутора чију поетику и данас сматрамо „модерном“, пре 
него класичном, јављају се и имена Момчила Настасијевића и Рада Драинца.38 С овим у вези, 
могло би се полемисати са Гавелином примедбом, коју смо навели као својеврсну прву тачку 
оптужнице против Стефановића и његових сарадника. Ако сама чињеница да је СКЗ уопште 
радила за време рата јесте ишла „на руку“ окупатору, поставља се легитимно питање да ли су 
Настасијевићеве приповетке или би Драинчеве песме – или Сремац, Стојан Новаковић и Јела 
Спиридоновић Савић – биле од непосредне користи било за окупациону или квислиншку власт?39 

Притом, треба имати у виду и чињеницу да трећа књига – а о чему у наведеном тексту 
пише Ненин – Стефановићеве Антологије није никада објављена, и то управо она у којој би се 
налазио избор из поезије Стефановићевих исписника, и песника млађих генерација, оних које је 
као млад критичар бранио. Подсетимо, у Стефановићевој Антологији се налази, по први пут са 
своје три најзначајније песме, и Владислав Петковић  Dis. „Тамница“, „Нирвана“ и „Можда спа-
ва“ свакако нису биле у складу са политичко-поетичким начелима „Нове Србије“, те је легитимно 
претпоставити да би, можда, у трећој књизи Стефановић – следећи ову логику – део простора 
дао оним песницима чије стваралаштво није било оријентисано ка сеоским темама. Напослетку, 
може се поставити питање и да ли би пронашао адекватне примере – и колико њих, уопште – 
код песника Црњанскове и генерације Растка Петровића, а да одговарају оваквом уређивачком, 
ванкњижевном императиву?

Што се тиче друге Гавелине доминантне примедбе, да је – притом је парадоксално овак-
ву идеју уопште сматрати негативном – Стефановић покушао да „освежи“ и „модернизује“ 
„умртвљени“ издавачки план СКЗ, о овоме би се дало полемисати. Евидентно је да је Стефановић 
једно најављивао, а да је друго успевао да оствари. У далеко мањој мери је, уколико се погледају 
објављени наслови и има у виду чињеница да су били обликовани у оквирима једног ванкњижевног 
Вјерују, Стефановић успео да „модернизује“ издавачки план него што би било очекивано, али 
је присуство Настасијевића, Црњанског, Петровића, Disa – чак и есеји Тодора Манојловића – 
свакако сведочанство о неугасивости једне овакве жеље. Тим пре ако се има у виду да је СКЗ, 
како наводи Гавела, одбила да, пре рата, штампа приповетке Момчила Настасијевића,40 и да-
нас тешко упоредиве са било којим приповедачким именом у нашој књижевности. У оваквим 
случајевима, види се да, ма колико контрадикторан био – о чему његова биографија најбоље 
сведочи – Стефановић није допуштао да га политичко или ма какво друго опредељење аутора, 
спречи да његово дело објави.

Трећа и четврта примедба Гавелина, сугеришу како је читав низ имена „похрлио“ да штам-
па своја „безвредна“ дела, односно, како је Стефановић куповао рукописе који никада нису ни 
пронађени у просторијама СКЗ, наручивао никада довршене преводе и антологије, уопште, 
вршио непојмљиве финансијске малверзације. Када се погледа обрачун приложен на крају књиге 
– а под условом да не сумњамо у његову веродостојност – онда се може обратити и пажња на 
имена којима су баснословни хонорари исплаћивани. 

Наиме, Ненин је приметио да је значајну суму новца Стефановић исплатио Сими 
Пандуровићу, што је одиста куриозитет, имајући у виду њихов међусобни однос и оптужбе око 
крађе превода које су трајале годинама.41 Присутна су, рецимо, и имена Георгија Острогорског и 
Милоша Н.Ђурића, двојице универзитетских професора чија је егзистенција – а с обзиром на то 
да је Универзитет затворен доласком немачких окупационих власти – била доведена у питање. Не 

38  Наиме, Гавела у извештају наводи да је Стефановић покушао да откупи и једну књигу – не наводи наслов – Рада 
Драинца, и уврсти у издавачки план. (стр. 23)

39  Наравно, уколико имамо у виду могућност да су остали наслови – четворице побројаних писаца – и послужили само 
за задовољење стваралачке сујете, што потенцира Гавела.

40  Гавела, Ђуро. Српска књижевна задруга под окупацијом : извештај о раду Комесарске управе. Београд: Српска 
књижевна задруга, 1945, стр. 23. Из данашње перспективе, ова је одлука, најблаже речено, ишла на штету читалачке 
публике.

41  Ненин, М. (1996).  „‘Нова антологија српске лирике’ Светислава Стефановића или прича о проји“, у: Годишњак 
Филозофског факултета у Новом Саду. Књ. 24. Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 54
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сведочи ли чињеница да је Стефановић био спреман да сарађује и са нашим највећим хеленистом 
– чије се одбијање да потпише антикомунистички „Апел српском народу“ и данас препричава, и 
који је након тога интерниран у Бањички логор – макар и најмање у корист томе да Стефановић 
ипак није био похлепна, садистичка звер каквом га Гавела илуструје? Може ли се у потпуности 
одбацити могућност да је оваквим малверзацијама – макар и у два случаја – желео да помогне 
интелектуалцима који нису имали ничију заштиту и нису похрлили да буду сарадници окупаци-
оних власти?42

4. ЗАКЉУЧАК

О Светиславу Стефановићу, из данашње перспективе, свакако није потребно говорити и 
сагледавати га као безгрешног, нити његов животопис може да послужи као беспрекоран узор по-
томству. Ипак, три четврт века након његове смрти, а у циљу демистификовања вела који и даље, 
у великој мери, прекрива нашу књижевност у ратном и непосредно послератном периоду, потреб-
но је говорити и сагледавати дела и деловање Светислава Стефановића, и не само његово. Дела 
свих књижевника који су проскрибовани, независно од стране ког режима заслужују ревидирање 
у контекстима савремене хуманистичке мисли.

Сматрамо да је могуће аргументовати да – иако се његов чин прихватања сарадње са окупа-
торским и квислиншким режимом може сматрати издајничким, у смислу грађанске и дужности 
сваког родољуба – Стефановић није у потпуности постао колаборациониста у поетичком смислу. 
Мада је његов живот пун контрадикција и компромиса, истовремено ирационалности и прорачу-
натости, чињенице указују да, ипак, никакве историјске околности нису успеле да у потпуности 
униште поетски нерв Стефановићев, и да начине од њега пуког прагматичара и марионету, а што је 
додатни аргумент за одбрану песникових модернистичких назора у књижевности, који су у њему 
постојали до краја учешћа на српској књижевној сцени. Ма колико га компромитовало сарадња 
у Црњансковим Идејама и превођење Мусолинија, писма која му је слао Недић и заузимања не-
мачке команде за њега, састављање Антологије по, махом ванкњижевним императивима, потреб-
но је имати у виду да је, у окупираној Србији, од свих публикација – дневних и белетристичких 
– једино под уредништвом Светислава Стефановића објављивано и дело модерних, писаца чији 
је значај за српску књижевност неупитан, а чије дело није могло бити злоупотребљено у дневно-
политичке или идеолошке сврхе.
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SVETISLAV STEFANOVIĆ AS THE COMMISIONER OF SERBIAN LITERARY GUILD

Summary

The idea of the paper is to, by presenting the analysis of documentary, bibliographical and literary-historical 
materials, answer the question what was the editorial policy of Serbian literary guild under the commisioner Sve-
tislav Stefanović, a poet and a translator, who was shot after World War II for collaboration. 

Documentary materials, published short after the war – and after Stefanović was shot – present an obvi-
ously tendentious proscribing of the work of Stefanović, and a complete negation of his editorial work, which is 
interesting to be analyzed from the perspective of modernistic poetics and Stefanović’s overall work in Serbian 
literature. Apart from Goethe and Shakespeare, two poets that Stefanović included in the publishing plan of the 
SLG – and by analyzing the list of further publishing plans Stefanović had, that the investigating commitee pre-
sented after the war – one can presume what were Stefanović’s editorial and publishing poetics, on the trace of 
modernizing the publishing policy of the Guild. 

Methods of analysis and synthesis, as well as methods of proving and disputing, will be key methods in 
presenting the results of this exploration. 

Keywords: commisionary administration, editing, poetics of modernism, Serbian literary guild, Svetislav 
Stefanović.
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Небојша Влашкалић

МИТСКА СЛАГАЛИЦА: УКРШТЕНИ МИТОВИ У ДЕЛУ 
МЕДЕЈА КАЛИ ЛОРАНА ГОДЕА

Предмет овог рада јесте изучавање укрштених митова у позоришном комаду Медеја Кали (Médée Kali) 
савременог француског аутора Лорана Годеа (Laurent Gaudé). По узору на књижевну митокритику Филипа 
Валтера (Philippe Walter), анализираћемо митеме, најмање наративне јединице битне за значење мита, које 
сачињавају митску слагалицу (le puzzle du mythe) у делу Медеја Кали. Овај монолог из 2003. године, као 
јединствени пример укрштених митова у књижевном делу Лорана Годеа, нуди ново читање мита о Медеји, 
пре Колхиде, те након чедоморства. Причајући непознату причу о Медеји, односно Медузи, рођеној у 
Индији у облику хиндуистичке богиње Кали, Годе ствара амалгам многобројних митема (разарање, патња, 
бес, плес, декапитација), које повезују три митске личности и две митологије – грчку и индијску. Пишчева 
намера није да обнавља или адаптира добро познате митове, већ да – користећи њихове честице – сачини 
нови митолошки простор, сопствену имагинарну антику, у којој су могућа неочекивана укрштања митова 
у митску слагалицу. Лоран Годе је романописац и драматург, изузетно плодан аутор чије стваралаштво већ 
оставља траг у најсавременијој француској књижевности. У Србији су засад преведена само два његова 
романа: Смрт краља Цонгора и Сунце породице Скорта, за који је добио Гонкурову награду 2004. године.

Кључне речи: мит, Медеја, митокритика, Лоран Годе, савремена француска књижевност

1. УВОД 

Уколико најмодернија књижевност подразумева да треба „помирити све векове” (Chaillou 
2018), није чудно што многобројни савремени аутори инспирацију за своја дела проналазе у про-
шлости. Избором тема, најновија француска књижевност углавном одражава дубоку забринутост 
и тескобу савременог друштва, посежући за прошлошћу као вечитом инспирацијом, што би се 
могло тумачити као покушај да се ко смо сад разуме кроз оно што смо некада били. У савреме-
ном свету, који се непрестано мења, „постаје важно реактуализовати митове како би они наста-
вили да се обраћају људима, помажући им да пронађу своје сопствене оријентире и сопствене 
вредности”1 (Moingeon 2007: 12).  Будући да се савремени аутори „налазе у позицији баштиника 
већ измишљених митова и предлагача њихове реконфигурације [...]”2 (Heidmann 2010: 55), писци 
добијају кључну улогу у обнављању митова и њихове функције у савременој књижевности.  

Предмет овог рада јестe митска слагалица укрштених митова у позоришном комаду сав-
ременог француског аутора Лорана Годеа. Први део овог рада замишљен је као кратки преглед 
митокритике, у којем ћемо разматрати појам митске слагалице, као и појам митеме. Други део 
рада представља кратак преглед живота и дела Лорана Годеа, те осврт на митску инспирацију у 
његовим делима. У трећем делу рада представићемо драмски текст Медеја Кали кроз кратку ана-
лизу дела. Четврти део посвећен је анализи укрштених митова у поменутом монологу, уз покушај 
да се издвоје најзначајније митеме. У закључним разматрањима објединићемо најважнија 
запажања.   

1  « il devient important dans un monde qui change, de réactualiser les mythes pour qu’ils continuent à parler aux êtres 
humains, s’agissant de les aider à trouver leurs repères et leurs valeurs. » (Сви преводи цитираних француских извора у 
овом раду ауторови су.)

2  « se placent dans la position d’héritiers d’un imaginaire mythique et proposent sa reconfiguration [...] » 
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2. МИТОКРИТИКА И МИТСКА СЛАГАЛИЦА

Термин митокритика створио је Жилбер Диран (Durand 1992), дефинишући митокрити-
ку као својеврсно проучавање митова у књижевном контексту, односно проучавање књижевних 
текстова превасходно кроз митове, уз уверење да митови у људском животу имају привилегован 
статус. Пјер Бринел (Brunel 1994) проширује Диранова изучавања и додатно утемељује митокри-
тику, дефинишући је као систематско проучавање присуства мита у књижевном тексту. Према 
Бринелу, мит у књижевном делу има три функције: он прича, објашњава и открива. Митокритика, 
пре свега, изучава проблеме структуре мита и књижевног текста. Аналитички приступ омогућава 
поделу митске нарације на секвенце сценарија, који подразумева стабилне и променљиве елемен-
те (Leonardy 1994: 5).

Према савременим митокритичарима, као што су Данијел Шовен и Филип Валтер, основно 
начело митокритике је „сматрати суштински значајним било који митски елемент, био он очигле-
дан или латентан, а потом, почевши од њега, организовати сву анализу књижевног дела” (Chauvin 
& Walter 2005: 7). Валтер сматра да је мит слагалица сачињена од раштрканих митема: „[...] у 
текстовима треба открити групе међусобно повезаних мотива који се односе на одређени нара-
тивни низ. Понављање ових мотива и низова у истом или у другим текстовима разоткрива митску 
слагалицу (le puzzle du mythe)” (Walter 2008: 21). Митокритика идентификује мит изучавајући 
митеме од којих је састављен. Те „најмање наративне јединице битне за значење мита” (Durand 
1992: 343), могу да творе неку епизоду, мотив, тему или лик у митској нарацији. Мит је, да-
кле, „приповедање које нема фиксни облик. Његови конститутивни мотиви могу бити подложни 
варијацијама, при чему се не нарушава наративни развој основног низа митема” (Walter 2008: 
21). По узору на митокритику Филипа Валтера, покушаћемо да издвојимо митеме у монологу 
Медеја Кали, савременог француског аутора Лорана Годеа, следећи вертикалу којом он покушава 
да споји антику и савременост. 

3. МИТСКА ИНСПИРАЦИЈА У ГОДЕОВИМ ДЕЛИМА

Вођен потребом да разуме и објасни феномене савременог света, Лоран Годе3 прибегава 
митовима, док од великих историјских догађаја из блиске и далеке прошлости ствара мизансцен 
за своја дела. У сегменту Годеовог књижевног опуса који је инспирисан митовима могу се уочити 
четири целине: митови класичне инспирације (Орфеј, Дионис), митови разноврсне инспирације 
(Елдорадо, мит о Голему), конструисани митови (ауторски митови), те укрштени митови (Медеја 
Кали). 

Писац иновација и слободних варијација, како га карактерише Доминик Вијар (Viart 2013: 
206–207), посматра мит као живу и вишеструку стварност која помаже да се схвате силе има-
нентне човеку. Према Годеу, мит је вертикала између антике и модерног доба, која нас позива 
да истражујемо човека у његовој разноликости. Мит садржи загонетност, непријатност, али и 
мудрост, те утеху, проистеклу из сазнања да су људи одувек били суочени са истим великим 

3  Драматург и романописац Лоран Годе рођен је у Паризу 6. јула 1972. године. Након студија Савремене књижевности 
и театрологије на Универзитету Париз III – Нова Сорбона, објављује своје прво драмско дело Onysos le Furieux 
(1997), а потом и два драмска текста Pluie de cendres (1998) и Combat de Possédés (1999). Његов први позоришни 
текст постављен је на сцену Народног позоришта у Стразбуру (Le Théâtre National de Strasbourg) 2000. године, у 
режији Јаниса Кокоса (Yanis Kokkos). Током 2001. године објављује свој први роман Cris, те драму Cendres sur les 
mains. Две године касније, за роман La Mort du Roi Tsongor добија Гонкурову награду коју додељују француски 
гимназијалци. Роман Le Soleil des Scorta, објављен 2004, исте године је овенчан чувеном Гонкуровом наградом, 
те преведен у 34 земље. Лоран Годе досад је објавио једанаест романа, седамнаест драма, две збирке приповедака 
и две збирке поезије и сматра се једним од најистакнутијих савремених француских писаца. У Србији су засад 
преведена само два Годеова романа: Смрт краља Цонгора, 2004. године (у преводу Мирјане Вукмировић, издавач 
Филип Вишњић) као и Сунце породице Скорта, 2005. године (у преводу Мирјане Вукмировић, издавач PAIDEIA).
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егзистенцијалним питањима. Митови и данас служе разумевању човека4. Пишчева намера није да 
обнавља или адаптира добро познате митове, већ да – користећи њихове честице – сачини нови 
митолошки простор, сопствену имагинарну антику, у којој су могућа неочекивана укрштања ми-
това у митску слагалицу. 

4. МЕДЕЈА КАЛИ

Медеја Кали је монолог који је Лоран Годе написао 2003. године за позориште Théâtre du 
Rond-Point у Паризу. Редитељ Филип Калварио (Philippe Calvario) тражио је од Годеа да напише 
монолог за глумицу Миријам Боаје (Myriam Boyer). Аутор се одлучио за мит о Медеји, који је 
обогатио тако што је лик чаробнице из древне Грчке повезао са ликовима Кали, хиндуистичке 
богиње, те Медузе/Горгоне. Монолог је написан у форми дуге, прозне поеме, при чему је ток 
радње на специфичан начин повезан са наративним ритмом – како се радња монолога убрзава, 
реченице постају све краће и обрнуто. Једна од многобројних занимљивости везаних за овај текст 
је и да је у потпуности лишен дидаскалија.  

Током девет драмских епизода, Медеја Кали се кроз монолог обраћа непознатој особи која 
је прати, али јој не прилази. Она ужива у присуству непознате особе, говорећи јој о себи и ужасу 
који изазива код људи. Дуго након убиства своје деце, Медеја Кали посећује њихову гробницу, 
не би ли их ископала из грчке земље – некадашњег симбола њене наде и љубави. Одлучна да се 
још једном освети Јасону – вади лешеве своје деце из сада омражене земље, желећи да их спали, 
те да њихов пепео баци у реку Ганг, место свог рођења. Дописујући мит, аутор ствара непознате 
приче о рођењу Медеје, њеном животу пре Колхиде, пре Јасона и Грчке, те након чедоморства. 
Непознати човек којег покушава да заведе, сенка која је прати, заправо је Персеј, чији задатак је 
да обезглави Медузу. 

Аутор признаје да је инспирацију за лик Медеје Кали пронашао у некњижевним изворима. 
Почетна инспирација била му је Марија Калас, која је глумила Медеју у истоименом филму Пјера 
Паолa Пазолиниja из 1969. године, док су на даље формирање лика утицали и препознатљиво 
лице Горгоне с косом сачињеном од змија, с великим отвореним устима и изразом страха5, те 
плесачица Гулаби Сапера из области Раџастан у Индији. 

Поред главне јунакиње, аутор на почетку дела помиње само Хор деце, који има функцију 
античког хора, те тумачи радњу на почетку сваке драмске епизоде. Повезујући свет мртвих са све-
том живих, Хор мртве деце евоцира прошлост, те сведочи о чедоморству и монструозности соп-
ствене мајке. Осим појављивања на почетку сваке сцене, Хор деце се у седмом призору појављује 
у тренутку кулминације радње – када Медеја Кали поверује да је са лешевима своје деце успела 
да спали и своју прошлост, а потом схвати да Персеј неће бити њен нови љубавник, већ џелат. 
Осим Персеја, који од непознатог пратиоца,  уходе, постаје особа којој се Медеја Кали поверава, 
предмет њене жеље, а на крају и њен џелат, остали ликови које Медеја Кали спомиње су: коринт-
ска гомила (окамењени људи), гомила са Ганга у којој је рођена јунакиња, људи из светог храма 
(брамани) и статуе храма које учествују у оргијама с браманима, током којих је створена Медеја 
Кали. Јасона помињу главна јунакиња и Хор убијене деце. 

5. УКРШТЕНИ МИТОВИ У МЕДЕЈИ КАЛИ 

Премда су вероватна ауторова читања Еурипидовог или Сенекиног мита о Медеји, те 
Оријенталних прича Маргерит Јурсенар (Обезглављена Кали), Лоран Годе истиче како није желео 
да напише модерну адаптацију мита по узору на Жиродуа, нити да обнови антички мит о Медеји, 

4  Лоран Годе нам је понудио своју дефиницију мита током ексклузивног интервјуа у Риму, 21. новембра 2015. године. 
5  Мада аутор не наводи тачно слику која му је била инспирација, верујемо да је реч о Каравађовој слици Медуза (1597).
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већ да креира сопствени митолошки простор. Одступањем од познатог митолошког модела и 
његовом изменом, Годе у Медеји Кали ствара недодирљиву и далеку сопствену имагинарну анти-
ку, у којој је могуће укрштање две основне пишчеве идеје: идеје о апсолутној даљини наративног 
простора, те идеје да су Медеја и Медуза истоветне. Измештањем дела радње „на крај света” (aux 
confins du monde), где аутор слика касту недодриљивих на обалама Ганга, обликује се наративни 
простор у којем је могуће спајање Медеје и Медузе: „[…] чини ми се да је Медеја, након убиства 
своје деце, идентична слици Медузе. Застрашујуће биће које својом монструозношћу окамењује 
све које среће. Ове две идеје спасиле су ме тежине приче о Медеји и омогућиле ми да створим 
сопствено дело”6 (Годеов интервју 2012: 83). 

Када је, пак, реч о хиндуистичкој богињи Кали, у интервјуу уприличеном за друго издање 
монолога Медеја Кали, аутор објашњава како није знао много о овој богињи, осим тога да је она 
„застрашујућа рушилачка фигура, која, међутим, као и увек у хиндуизму, садржи и своју су-
протност (обнављање)”7 (исти интервју 2012: 83). Укрштањем двеју митологија, писац нуди ново 
читање мита о Медеји, али и мита о Медузи, која повезује делове митске слагалице: „Тако митска 
антика коју налазимо у делу Медеја Кали, [...] постаје имагинарни простор где Медеја, чедоморка, 
иде уз Кали, посрнулу хиндуистичку богињу. [...] Медуза отелотворује везу између две личности: 
она омогућава укрштање митова и превазилази обе културе [...]”8 (Augé-Rabier 2013). 

Иако двојно, име главне јунакиње појављује се у четири облика – Медуза/Горгона, Медеја, 
Кали и Медеја Кали, који кроз овај драмски текст постају готово синонимни. Поред овакве 
јукстапозиције, Годе ствара и одређену дистинкцију између три јунакиње, упућујући на разли-
чита времена у нарацији. На самом почетку текста, Медуза/Горгона плаши све који јој се нађу на 
путу: 

 „Тамо су.
 Погледај их,
 Скамењени, пред нама.
 Ја сам то учинила. [...]
 Питаш се какво сам то чудовиште
 Кад због мене јаучу мртви.
 И статуе плачу.
 Ја сам Медуза,
 Горгона, Горгона, Медуза.
 Путујем уназад.
 Враћам се на место које сам оставила крваво.
 Враћам се у гроб своје деце. [...]
 То је гомила оних што су хтели да ме пљују
 Али су се следили чим су се с погледом мојим срели.
 То је гомила оних што су остали у вечном страху.”9 (Gaudé 2012: 16-17) 

6  « [...] il me semble que Médée, une fois qu’elle a tué ses enfants, est l’image exacte de la Méduse. Un être terrifiant qui 
pétrifie ceux qu’elle croise par sa monstruosité. Ces deux idées m’ont sauvé du poids de Médée et m’ont permis de faire mon 
chemin. » 

7  « [...] je ne suis pas du tout un spécialiste de la figure de Kali. J’ai juste lu qu’elle était la figure de la destruction, une figure 
terrifiante, mais, comme toujours dans la religion hindoue, qui contient aussi son contraire (le renouveau). » 

8  « Ainsi l’antiquité mythique que l’on retrouve dans la pièce Médée Kali [...] devient un espace imaginaire où Médée, 
l’infanticide, côtoie Kali, déesse hindoue déchue. [...] Méduse est le lien entre les deux figures ; elle est celle qui permet le 
métissage et transcende les cultures. » 

9  « Ils sont là.
    Regarde,
    Pétrifiés, devant nous. 
    C’est moi qui a fait cela. […]
    Tu te demandes quel monstre je suis
    Pour faire gémir les morts.
    Et pleurer les statues.
    Je suis la Méduse,
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Неколико страница касније, Медуза се сенци која је следи/Персеју представља као Медеја, 
која се враћа у Грчку да се поново освети Јасону:

 „Знаш ко сам.
 Одлучио си да пратиш Медеју.”10 (Gaudé 2012: 20)
 „Јасон ког сам волела али који никада није знао ко сам.
 Никада није питао.
 Било му је довољно да зна да се зовем Медеја.
 Било му је довољно да осети да му припадам.
 Никада није сазнао да потичем далеко од равница Колхиде […]
 Ја сам рођена на обалама Ганга, 
 Усред збијене гомиле што је смрдела на лепру и зној. […]
 Нисам имала родитеље,
 Читава та гомила ме је родила.”11 (Gaudé 2012: 22-23)

У свом чланку Медуза с три главе: од полифоније до трагичног. Медеја Кали, Лорана Годеа, 
Оже-Рабије уочава три метаморфозе главне јунакиње – прва метаморфоза је Медуза, друга 
Медеја, а трећа Медеја Кали, рођена током оргија с браманима и оживелим статуама у хиндуи-
стичком храму – те објашњава како јединственост и плурализам ове личности лежи у чињеници 
да: „[…] она у свом јединственом облику, кроз своја три имена, означава множину, као да њен лик 
приказује колективну судбину. […] Постављајући Медузу у срце нарације, Медеја Кали заправо 
нуди нови поглед на ову митску фигуру. Живописан, полифоничан глас Медеје Кали баца још 
енигматичнију сенку на њену личност. […] Географско и културно укрштање не раставља мит, 
већ га, напротив, реактуализује”12 (Augé-Rabier 2013).

5.1. Најзначајније митеме

Митеме, као најмање наративне јединице битне за значење мита, могу бити ликови, теме, 
мотиви, или епизоде у оквиру нарације. Лајтмотив својствен свим митолошким личностима 
уједињеним у Годеовој јунакињи – Медеји Кали – јесте ужасавање које изазивају код других, а то 
је уједно и прва митема коју бисмо издвојили. Док Медуза окамењује погледом, Медеја згражава 
убиством сопствене деце, а Кали запрепашћује својом појавом. Зато, они који сретну Медеју Кали 

    Gorgo, Gorgo, la Méduse.
    Je fais le chemin à rebours.
    Je reviens au lieu que j’ai quitté dans le sang.
    Je reviens au tombeau de mes enfants. […]
    C’est la foule de ceux qui voulaient me cracher dessus
    Mais qui se sont figés dès qu’ils ont croisé mon regard. 
    C’est la foule de ceux qui sont restés saisis dans l’effroi pour l’éternité. » 
10   « Tu sais qui je suis.
    Tu as décidé de suivre Médée. » 
11  « Jason que j’ai aimé mais qui n’a jamais su qui j’étais.
    Il n’a jamais demandé.
    Il lui a suffi de savoir que je m’appelais Médée.
    Il lui a suffi de sentir que je lui appartenais.
    Il n’a jamais su que je venais de plus loin que les plaines de Colchide […]
    Je suis née sur les bords du Gange, 
    Au milieu d’une foule épaisse qui sentait la lèpre et la sueur. […] 
    Je n’ai pas eu de parents, 
    C’est cette foule entière qui m’a accouchée. » 
12  « […] elle exprime dans son singulier, par ses trois noms, un pluriel, comme si son personnage illustrait une destinée 

collective. […] en plaçant Méduse au cœur de son écriture, pose un nouveau regard sur la figure mythique. La voix éclatante 
de Médée Kali, polyphonique, porte une ombre plus énigmatique sur le personnage. […]Le métissage géographique et 
culturel ne désagrège pas le mythe mais au contraire le réactualise. » 
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остају попут тихе војске; гранитних очију; у спорим спазмима од гранита; празнооки и слеђене 
крви; уплакане статуе; дрхтај који прожима камен (comme une armée silencieuse; yeux de granit; 
de lents spasmes de granit; les yeux vides; figé leur sang; pleurer les statues; un frisson parcourt la 
pierre). Осим многобројних наведених примера, расутих по читавом делу, честа употреба глаго-
ла méduser и придева médusé, који на француском значи ужаснут, запрепашћен, пренеражен, 
запањен, окамењен, наглашава ову митему. 

Поред евидентне етимолошке сличности између имена Медеје и Медузе, митеме које 
уједињују ове две личности, придружујући им и богињу Кали, јесу разарање, патња, бес и руши-
лачка страст. Док Медуза окамењује сваку особу коју сретне, Кали уништава зле духове и демо-
не, а Медеја жели да уништи све што је некад волела. Њен бес и њена освета су дубоко лични, 
утемељени у непојмљивој патњи. Сцена у којој Медеја Кали спаљује своју мртву децу заправо 
означава њен покушај да спали своју болну прошлост везану за Грчку: 

 „Медеја ће спалити Грчку и своју децу.
 Медеја ће спалити Јасона и његову издају. [...]
 Медеја спаљује мајку.
 Медеја спаљује љубавницу и свог љубавника.
 Спаљујем све оно што је некад било живот. [...]
 Наша деца горе, Јасоне, […]
 Наша љубав гори, Јасоне […]”13 (Gaudé 2012: 35-39)

У Годеовом монологу се спаљивање Медејине мртве деце додатно може повезати са индијском 
традицијом богиње Кали. 

Упечатљива митема која у Годеовом делу обједињује Медузу и Кали, већ повезане лепотом, 
фаталном привлачношћу и наглашеном сексуалношћу, јесте и мотив змије, у уској вези са још 
једном важном митемом – фаталним плесом: 

 „На путевима Грчке, људи су остајали окамењени због мог
 Погледа,
 Овде ми се клањају кад дођем.
 Погледај,
 Обожавају ме.
 Ја сам богиња Кали
 Крвавих очију
 Која плеше као змија
 И додирује месец врховима прстију.
 Код куће сам.”14  (Gaudé 2012: 54)

13  « Médée va brûler la Grèce et ses enfants.
    Médée va brûler Jason et sa trahison. […]
    Médée brûle la mère.
    Médée brûle l’amante et son amant.
    Je mets le feu à ce que fut ma vie. […]
    Nos enfants brûlent, Jason, […]
    Notre amour brûle, Jason […] » 
14  « Sur les routes de Grèce, les hommes étaient médusés par mon 
    Regard,
    Ici, ils se prosternent à mon arrivée.
    Regarde, 
    On me vénère.
    Je suis la déesse Kali
    Aux yeux sanglants 
    Qui danse comme le serpent
    Et touche la lune du bout des doigts.
    Je suis chez moi. »  
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Пре смрти, Медеја Кали још једном, последњи пут, њише куковима и увија се као змија15 за 
свог џелата. Фатални плес је директна веза с њеним индијским коренима и још једна истакнута 
митема у Годеовој митској слагалици. Према легенди, Кали16 је црна богиња разарања која је, 
након што је уништила демоне, плесала с таквом радошћу да је натерала све светове да задрхте. 

 „Рођена сам без милости 
 А моје тело је, заузврат, требало да се нежно улије у 
 Воде Ганга,
 Али била сам лепа.
 Била сам лепа и умела сам да плешем. […]
 Могла сам бити само ово:
 Просјакиња која плеше, 
 Окужена лепша од других.
 Али плес ме је спасао.
 Говоркало се да је девојка из Ганга својим плесом
 Tерала керове из сиротињских четврти да цвиле.”17 (Gaudé 2012: 24-25)

Оже-Рабије истиче важност ове митеме за драмску радњу, уочавајући да Медеја Кали пле-
ше четири пута: два пута у Индији – како би се спасла смрада Ганга, потом након чедоморства – 
како би смирила свој бес и испред Персеја – како би се предала њему и смрти. „Тишина плесања 
јача је од гласа: има снагу живота и смрти. Суочена с Персејем, својим џелатом, плеше заводљиво, 
нудећи се све до самоуништења. [...] Плес је израз афазије митске фигуре. Медеја Кали заувек 
ћути на крају представе”18 (Augé-Rabier 2013).

Један од најупечатљивијих примера укрштања митова у драми јесте митема декапитације. 
Наиме, у индијској традицији, Кали је представљена како стоји на телу непомичног човека (по 
неким тумачењима Шиве, свог мужа), док у једној од своје четири руке држи главу обезглављеног 
демона, а у другој држи мач који симболизује њену моћ, те судбину смртника. У Годеовом делу, 
Медеја Кали постаје смртна управо због Медузе, чија је судбина да је обезглави Персеј. Није 
случајност што се комад завршава нагло, реченицом: „И ти ћеш ме обезглавити.”19, у тренутку кад 
Медеја Кали открива да је човек којег покушава да заведе послат да је убије. 

15   « Mes déhanchements de serpent, […] »  (Gaudé 2012: 58)
16  Кали, позната и као „Црна богиња” или само „Црна”, симболизује моћ уништења, неустрашивост и смрт, а може да 

симболизује и време које уништава све што постоји. Њена застрашујућа појава симболизује неограничену моћ, али 
се тумачи и као врста заштите, јер Кали представља силу која уништава зле духове и демоне, штитећи при том своје 
следбенике и ослобађајући их страха од уништења. (Long 2011: 162) (ауторов превод)

17  « Je suis née sans pitié
 Et mon corps, à son tour, aurait dû couler doucement dans les 
 Eaux du Gange,
 Mais j’étais belle.
 J’étais belle et je savais danser. […]
 J’étais belle.
 J’aurais pu n’être que ceci:
 Une mendiante qui danse,
 Une pestiférée plus jolie que les autres.
 Mais la danse m’a sauvée. 
 La rumeur était née qu’une fille du Gange faisait pleurer les
 Chiens des bas quartiers lorsqu’elle dansait. »  
18  « Le silence de la danse est plus fort que la voix : il a un pouvoir de vie et de mort. Face à Persée, Médée Kali danse, 

séductrice: elle offre son corps jusqu’à son abnégation. […] La danse est l’expression de l’aphasie de la figure mythique. Elle 
se tait à jamais à la fin de la pièce de théâtre […]. » 

19  « Et tu me décapiteras. » (Gaudé 2012: 59)
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6. ЗАКЉУЧАК 

Повезујући три митске личности из две митологије, Лоран Годе ствара амалгам многобројних 
митема, уклапајући их – као делове слагалице – у сопствену, новостворену, имагинарну антику. 
По узору на митокритику Филипа Валтера, издвојили смо неколико најзначајнијих најмањих на-
ративних јединица битних за значење Медеје Кали, као што су: ужасавање које главна јунакиња 
изазива код других, разарање, бес, патња, фатални плес, мотив змије, те декапитација. Необично 
уклопљене, набројане митеме Годеову митску слагалицу чине ауторски јединственом, а митски 
препознатљивом.

Док хибридизација мита у Годеовом делу доводи до реактуализације свих митова које пи-
сац укршта, аутентична снага Медеје Кали лежи у новим и непознатим детаљима новоствореног 
мита, у специфичном Годеовом језичком изразу, као и у свевременој причи о изневереном сну и 
узалудном тражењу спокоја. Лоран Годе не прави паралелу између митских протагонисткиња, 
већ их обједињује, уз помоћ митема. Његова „Медеја Кали је блистава сенка створена сугестив-
ном снагом речи. [...]  Медеја Кали је мали драгуљ резан попут дијаманта који омогућава продор 
у интиму античке јунакиње која је у исто време веома савремена. То је женски плач који путује 
кроз векове како би разјаснио нашу данашњицу…”20 (Claude Brozzoni 2006). 
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LE PUZZLE DU MYTHE: LES MYTHES CROISÉS DANS MÉDÉE KALI DE LAURENT GAUDÉ

Résumé

Le but de cet article est l’étude des mythes croisés dans la pièce de théâtre Médée Kali de l’écrivain contem-
porain français Laurent Gaudé. Ayant comme exemple la mythocritique de Philippe Walter, nous analyserons les 
mythèmes, les plus petites unités de discours mythiquement significatives, qui constituent le puzzle du mythe 
dans Médée Kali. Ce monologue de 2003, exemple unique des mythes croisés dans l’œuvre littéraire de Laurent 
Gaudé, propose une nouvelle lecture du mythe de Médée, avant Colchide et après l’infanticide. Racontant l’his-
toire inconnue de Médée, c’est-à-dire Méduse, née en Inde sous la forme de la déesse hindoue Kali, Gaudé crée 
un amalgame de nombreux mythèmes (destruction, souffrance, colère, danse, décapitation), reliant trois figures 
mythiques et deux mythologies – grecque et indienne. L’intention de l’auteur n’est pas de reprendre ou adapter 
des mythes bien connus, mais de créer – en utilisant des particules mythiques – un nouvel espace mythologique, 
sa propre antiquité imaginaire, dans laquelle des croisements inattendus des mythes dans un puzzle mythique sont 
possibles. Romancier et dramaturge, Laurent Gaudé est un auteur prolifique, dont l’œuvre laisse déjà une marque 
dans le monde littéraire de l’extrême contemporain français. Jusqu’à présent, seulement deux de ses romans ont 
été traduits en Serbie: La Mort du roi Tsongor et Le Soleil des Scorta, traduit dans 34 pays, pour lequel il obtient 
le Prix Goncourt en 2004. 

Mots-clés: mythe, Médée, mythocritique, Laurent Gaudé, littérature française contemporaine
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TEKSTUALNI ASPEKTI KONFESIONALNE POZIJE: 
ISPOVEDANJE KAO OBLIKOVANJE SEĆANJA U PESMAMA EN 

SEKSTON I SILVIJE PLAT1

Silovit i beskompromisan prodor u lično iskustvo, kao i spremnost da se otvoreno progovori o svom mentalnom 
zdravlju, emotivnim krizama i širokoj paleti negativnih osećanja i raspoloženja karakterišu poeziju američkih 
pesnikinja Silvije Plat i En Sekston i njihovih savremenika Roberta Louela, V. D. Snodgrasa i Džona Berimena. 
Ranije nezamisliva spremnost na eksponiranje duševnih kriza i trauma manifestuje se krajem pedesetih i početkom 
šezdesetih godina dvadesetog stoleća u konfesionalnoj poeziji: ona otvoreno govori o neurozama, samoubistvu i 
vidovima psihičke labilnosti koji se u tokovima kulturne istorije automatski pripisuju ženama.
Rad će se pozabaviti redefinisanjem tema i prioriteta konfesionalne poezije, polazeći od teze da su u njenoj recep-
ciji zanemareni imanentni adaptivni i integrativni principi koji je konstituišu, poput nastojanja da se društveni i 
emotivni konteksti saglase u prihvatanju umetničkog senzibiliteta koji probija granice ćutanja o tajnama i straho-
vima. 
Ispovedanje se u konfesionalnoj poeziji ne može posmatrati samo kao evokacija doživljenog, nego je ono speku-
lativni čin čiji je ishod proširivanje granica spoznaje i oblikovanje sećanja. Iako se u kritičkoj recepciji, unekoliko 
pojednostavljeno, ističe da je Silvija Plat “učena” a En Sekston “instinktivna” pesnikinja, ove autorke povezuje 
to što istražuju derivativne potencijale jezika i ograničenja pesničkog imaginarijuma, uslovljene neodlučnošću 
pesničkog subjekta u opredeljivanju za jezički znak. 

Ključne reči: konfesionalna poezija, tekstualnost, Silvija Plat, En Sekston, spekulacija.

1. ISPOVEST ŠKOLOVANOG TALENTA

U okvirima anglofone poezije i celokupne moderne književnosti, Silvija Plat važi za, uvek redak, 
primer “školovanog talenta” – onog poetskog talenta koji uspeva da i na nestabilnim osnovama kakvi 
su ozbiljno narušeno mentalno zdravlje i traumatična životna istorija izgradi autentično umetničko delo. 
Uprkos unutrašnjim nemirima koji su je pokretali, u njenoj su poeziji pažljivo i efektno sučeljeni ra-
zdražljivost i egzaltiranost, liričnost i strast, silovite, eruptivne emocije i brižljivo oblikovane metafore. 
Silvija Plat danas je etablirana kao najvažnija figura takozvane konfesionalne poezije, koju odlikuju 
otvorenost i neposrednost u obradi tema “privatnog pakla”, ali isto tako i zastrašujuća, nezajažljiva strast 
za samouništenjem, kanalisana kroz figurativni jezik bogat metaforama i problematizovan konstrukci-
jama identiteta. 

Pesme Silvije Plat odlikuju surova otvorenost i otvorena surovost, koje, beskompromisno i spre-
mno, prozivaju, kritikuju i opominju; međutim, iskrenost ove poezije nije impulsivna, već proizlazi iz 
pažljive, osmišljene tekstualizacije ispovednih mehanizama. U čvrstom uverenju da ni najstrašnije lično 
iskustvo ne sme da se potisne, oslabi ili neutralizuje u sopstvenom poetskom odrazu, pesnikinja nado-
građuje intimno i privatno tako što autorsku personu dramatizuje, omogućujući joj da se iskaže u mnogo 
neobičnih, neočekivanih, ponekad šokantnih i ekstravagantnih uloga, i na taj način ispovedanje pretvara 
u mehanizam kreiranja i reprodukovanja teksta. Lirska junakinja sebe preobražava u žrtvu masovnih 
1  Rad je nastao kao rezultat istraživanja na projektu ,,Jezici i kulture u vremenu i prostoru’’ (projekat br. 178002) koji se 

realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
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zločina, u odraz mitoloških i biblijskih junaka i junakinja (vidi sebe kao Elektru ili pak žensku verziju 
vaskrslog Lazara; Bogorodica, Dafne, Sibila, Judita, Persefona i Saloma takođe se javljaju u njenoj 
poeziji), dok su dominantne muške figure predstavljane u ulogama sa rasponom od spasitelja do izdaj-
nika, čak i otelovljujući nacističkog mučitelja; u jednoj od pesama figura oca pojavljuje se metaforično 
predstavljena kao crna cipela koja je neudobna – i isuviše tesna. 

Najmlađi kritičarski glasovi koji se bave poezijom Silvije Plat ukazuju na adaptivne i integrativne 
principe ispovednosti, kao što to čini Dajana Milovanov: “Premda je nemoguće zanemariti udeo ličnog 
iskustva, raznovrsnost referenci na različite mitološke, biblijske i literarne figure upućuje ne samo na 
bogatu pesnikinjinu erudiciju, već i na aktivni dijalog sa pesničkom i kulturnom tradicijom” (Milova-
nov 2019: 33).  Sa druge strane, u poeziji Silvije Plat ne nedostaju idilične i meditativne teme, prizori 
iz prirode i motivi majčinstva, inspirisani neposrednim emotivnim iskustvima. “Kolektivni fenomeni, 
poput rituala, mitologije i usmenih legendi, u feminizmu predstavljaju plodno polje za (pre)ispitivanje 
ne samo društvene stvarnosti, već i uobrazilje koja je ženi i njenom telu dodeljivala vrednost i funkciju 
u kulturnom poretku.” (Milovanov 2019: 33).

Kratki, intenzivni stvaralački put Silvije Plat vodi kroz istorijsko i kulturno razdoblje u kom  još 
uvek nema jasno definisane ni formalno garantovane rodne ravnopravnosti, kroz vreme u kom se žen-
skom autorstvu otvara neuporedivo manje mogućnosti za tekstualizaciju društvenih uloga i intimnih 
nemira nego što ih imaju muškarci pisci, i u kom su ženske i muške uloge i perspektive unapred vrlo 
striktno raspoređene. Na društvenom i političkom planu, vreme sazrevanja pesničkog talenta Silvije Plat 
pada u doba Hladnog rata; Silvijin talenat sazreva u atmosferi nemira, panike, zastrašivanja i represije; 
to je, isto tako, vreme dominacije senatora Džozefa Makartija i njegovog opsesivnog i opasnog progona 
simpatizera komunističke ideologije – vreme u kom vladaju teskoba, nesigurnost i kompulzivna potreba 
za pojačanom kontrolom. Možda je paradoksalno to što se upravo u ovako represivnom istorijskom 
razdoblju u poeziji kristališe ispovedni manir, podstican koliko i obeshrabrivan etabliranim manirizmi-
ma sećanja. Ranije nezamisliva spremnost da se eksponiraju i analiziraju duboko potiskivani emotivni 
raskoli i traume manifestuje se, krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina prošlog stoleća, između 
ostalog i kao mogućnost da se odrešito i otvoreno progovori o depresiji, neurozama i svim oblicima psi-
hičke labilnosti koji se automatski pripisuju ženama, bezmalo kao neka vrsta prekora i optužbe. Snažan 
prodor u lično emotivno iskustvo, kao i pokretanje diskusije o mentalnom zdravlju, duševnim krizama 
i tegobnim, mračnim trenucima, biće obeležje poezije i drugih američkih pesnika, Roberta Louela i En 
Sekston, da pomenemo makar one sa kojima je Silvija Plat bila bliska – i poetički, i privatno. 

2. POEZIJA I POL

Kako vreme prolazi i smenjuju se poetički pravci u savremenoj književnosti, delo Silvije Plat 
sve se više sagledava ne samo iz intimističke perspektive, nego i iz ugla književne tradicije i socijalnog 
poretka pedesetih i šezdesetih godina dvadesetog veka. Potreba da se njena biografija preko svake mere 
romantizuje, a uloga njenog supruga Teda Hjuza demonizuje do apsurda, sledila je nekakvu zacrta-
nu senzacionalističku glad koja se iz književnoistorijskog biografizma preselila u celuloidne ekranske 
trivijalizacije njenog životopisa. Ipak, važno je reći da je sama Silvija Plat iz više uglova sagledavala 
mogućnosti komercijalizacije sopstvenog iskustva, o čemu svedoči i podatak da je svoj jedini roman 
Stakleno zvono nazivala “petparačkim štivom” (potboiler): svesna medijske i čitalačke nezajažljive lju-
bopitljivosti u pogledu tema privatnih emotivnih raskola, u svojim dnevnicima konstatuje kako postoji 
rastuće tržište koje je prilično zainteresovano za teme mentalnih bolnica, i da je “luda” ako to iskustvo 
ne reinterpretira. Kreativna blokada koja ju je u obračunavanju sa temom psihičkog poremećaja dugo 
pratila nestala je nakon što je zbirka poezije Kolos našla izdavača. To što je iste one 1953. Silvija Plat 
odbijena kada se prijavila za kurs kratke priče koji se održavao na Harvardu pod patronatom jednog od 
značajnijih teoretičara književnosti i kritičara, Frenka O’Konora,  bio je podsticaj da se i u životopisu 
glavne junakinje Staklenog zvona to iskustvo predstavi kao prelomno. Treba pomenuti da Ester Grinvud 
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doživljava još štošta što je čitaocu poznato iz biografije autorke: pomenimo makar pokušaj samoubistva 
prevelikom dozom tableta za spavanje u skrovitom kutku porodične kuće, gde su je tek nakon nekoliko 
dana pronašli, višednevnu potragu za nestalom mladom ženom koju su napisi u medijima pomno pratili, 
ali i pismo koje junakinja piše majci. Ti detalji su svi verno preuzeti iz života Silvije Plat, ali i veoma 
pažljivo uzglobljeni u fiktivni tekst. Konfesionalnost, tako, biva tekstualizovana i u prozi, sa ipak snaž-
nijim naglaskom na rodnim aspektima iskustva socijalne integracije nego što je to slučaj u poeziji.

Podela na pol i rod dobila je važno mesto u angloameričkoj feminističkoj književnoj i kulturnoj 
kritici jer uverljivo i argumentovano predočava društveni uticaj na nastanak književnih dela i na njihovu 
recepciju. Termini pol i rod označavaju, u kontekstu rodnih studija i feminističke kritike, dva različita 
skupa vrednosti. Terminološko razgraničenje pola i roda uvodi, krajem šeste decenije dvadesetog veka, 
američki psihoanalitičar Robert Stoler u studijama Predstavljanje roda i Pol i rod, ističući da “pol i rod 
nisu nikako nužno povezani” (Stoller 1985: 6). Većina teoretičarki i teoretičara roda, od Kejt Milet, Meri 
Mekintoš, Gejl Rubin, Ilejn Šovolter pa do Džudit Batler, slažu se u načelu da odrednica pol podrazu-
meva anatomske, biološke i fiziološke odlike osobe (Stoller 1968: 9), dok pojam roda predstavlja skup 
kategorija, predodređenih sociokulturnim konstantama, kojima se signalizira pripadanje muškom i žen-
skom polu. Rodna pripadnost uslovljena je psihosocijalnim razvojem ličnosti a ne biološkim odlikama 
pola. Razdvajanje pola i roda omogućuje da se uspostavi argument protiv biološkog determinizma koji 
rodne uloge vidi kao zadate i nepromenljive. 

Svest o postojanju kategorije kulturološki uslovljenog roda iskazuje i često citirana rečenica Si-
mon de Bovoar iz dela Drugi pol, koja glasi: “ženom se ne rađa, ženom se postaje” (Beauvoir 1997: 
295). Rodne predstave neminovno se reflektuju u  kulturnim i književnim tvorevinama jednog druš-
tvenog poretka, pa junakinje i junaci književnih dela bivaju oblikovani u skladu sa pretpostavkama i 
očekivanjima čitalačke publike, u skladu sa socijalnim uticajima oblikovanim viđenjem i poimanjem 
muških i ženskih uloga za koje se ispostavlja da je uvek hijerarhizovano na štetu žene. Te pretpostavke 
i očekivanja predodređuje unapred konstruisana slika feminiteta i maskuliniteta, koja je nastajala mimo 
uticaja samih žena i muškaraca. 

Kategorija roda mogla bi se definisati kao dodatak društvenih komponenti biološkim razlikama, 
a uvodi se u upotrebu s namerom da razobliči biološki determinizam i da akcentuje razlike proizašle iz 
viševekovnog disbalansa u tretiranju polova, uključujući tu razlike u obrazovanju, ekonomskom statusu, 
društvenim mogućnostima koje im se otvaraju kako bi bili u situaciji da steknu moć ili zauzmu poziciju 
autoriteta, kao i razlike u kriterijumima i zahtevima koje društvo, tradicija i kultura postavljaju pred 
muškarca i pred ženu. Sve te razlike, od egzistencijalnih do kulturoloških, vidljive su bezmalo u svakoj 
društvenoj zajednici, a nejednakost neretko vodi u nepravednu zapostavljenost i marginalizaciju onih 
slabijih; koliko god one primarno bile motivacioni faktor za društvena kretanja i društvene odnose, rod-
ne razlike se neuporedivo jasnije vide u literaturi, jer se u fikcionalnom tekstu bolje strukturišu. Složena 
dinamika rodnih odnosa ne može se ignorisati, a koliko je ona istančana i u delovanju nepredvidiva, 
naglašava i Dajana Milovanov kada konstatuje da “poetika Silvije Plat ni na koji način nije integralna 
i ne nudi jedinstvenu pesničku viziju, već ispituje protejsku prirodu individualnog i kolektivnog iden-
titeta” (Milovanov 2019: 79). Dajana Milovanov smatra da je “čitanje Silvije Plat u ključu feminizma 
(...) problematično kada je usmereno ka adaptaciji elemenata njene poetike tako da služe jedinstvenoj 
feminističkoj teoriji” (Milovanov 2019: 76). Prilagođavanja pesničkih motiva teorijskim postavkama i 
kritičkim metodama neretko proishode iz nepriznatog nepoverenja u značaj i važnost ženskog iskustva; 
stoga nastojanje da se u opusu Silvije Plat naglasi umetnička relevantnost ženske percepcije i tragičnost 
ženskih konflikata delom jeste i pokušaj iskupljenja zbog apriornih potcenjivanja rodnih intepretativnih 
imperativa –  pokušaja koji je logična posledica svesti o nizu kulturoloških nepravdi u tretmanu ženskih 
tekstova.

Žensku književnost obeležila je, tematski i značenjski, tekstualno i kontekstualno, sama speci-
fičnost ženskog iskustva u kom se spajaju egzistencijalna borba i internalizovana anksioznost koja iz te 
borbe proishodi, ali je istovremeno i uzrokuje. Hendikepirane nesistematičnim obrazovanjem i ograni-
čene patrijarhalnim prioritetima, žene imaju manje mogućnosti za kreativni angažman, odabir profesije 
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i građenje karijere. No, sve teškoće koje obeležavaju položaj žene doprinose da književni tekstovi koje 
žene pišu obuhvate neke zajedničke odlike koje se mogu sistematizovati – zajedničke teme, prepoznat-
ljive simbole, srodna izražajna sredstva. To, međutim, ne znači da postoji i nekakva univerzalna “žen-
ska imaginacija” koja ovakvu književnost podupire i stvara: ovu ideju američka teoretičarka roda Ilejn 
Šovolter odlučno odbacuje, ukazujući da se samosvest žene pisca kroz književno delo iskazuje na način 
primeren vremenu i mestu – primeren istorijskom trenutku i kulturnoj sredini koji formiraju njene sta-
vove i mišljenja (Showalter 1985: 131 i dalje). Prihvatanje ideje o univerzalnoj ženskoj imaginaciji do-
nelo bi, po Šovolterovoj, rizik i opasnost da prihvatimo ustaljene stereotipe po kojima je ženskost samo 
biološka, a ne i kulturološka odrednica (Showalter 1985: 141). Žene ne preuzimaju automatski muška 
klasna, statusna i politička obeležja, već stvaraju sopstvenu potkulturu, i ova teza je jedan od osnovnih 
postulata teorije i kritike Ilejn Šovolter. Sandra Gilbert i Suzan Gubar takođe prihvataju ideju o ženskoj 
potkulturi koja ima sopstvenu književnu  tradiciju (Gilbert i Gubar 1984:  xii). 

O interakciji roda i književnog teksta može se govoriti barem na tri načina, kako sugerišu Barbara 
Risman (Risman 2004: 431) i Deniz Krouker (Croker 1999: 67): tri moguća pristupa bili bi istorijski, 
tematski i teorijski. Istorijski pristup podrazumeva osvešćivanje kulturnih razlika u čitanju roda i razvoja 
seksualnosti u društvu, i njihovo predstavljanje iz perspektive književnosti; tematski pristup posvetio 
bi se temi roda i rodnih stereotipa u svakodnevnom (raz)govoru, medijima i elektronskoj komunikaciji; 
teorijski pristup fokusira se na rodne teme u ključu tradicionalnih ili modernih kritičkih metoda (etno-
loških i antropoloških studija, poststrukturalističke kritike, queer teorije, i drugih).  

Pesma “Ženski Lazar” (Lady Lazarus) odličan je i bezmalo paradigmatičan primer kako se bio-
grafski impulsi, kompleksni emotivni porivi i rodne uloge istovremeno potvrđuju, dopunjuju i uzajamno 
propituju. U intervjuu koji je dala za Bi-Bi-Si, Silvija Plat ovako objašnjava korišćene poetske motive: 
“Pesmu izgovara žena koja poseduje veliki i zastrašujući dar ponovnog rođenja. Jedina nevolja je u 
tome što ona mora prethodno da umre. Ona je feniks, duh slobode, što god hoćete. Ona je takođe i samo 
jedna dobra, poštena, veoma sposobna žena” (Plat 2010: 240). Slika žene ovde je i žrtva, i boginja koja 
umire, i destruktivna sila koja trijumfalno vaskrsava, sabirajući u sebi žensku slabost i aktivnu žensku 
energiju promene i preobražaja, ali istovremeno artikulišući i nemoć da se promeni odnos prema istoj 
onoj kontroverznoj muškoj figuri Boga, Oca i Lucifera kakvu ćemo naći još mnogo pre vremena u kom 
je stvarala Silvija Plat – u poeziji Emili Dikinson, gde pesnikinja muški autoritet osporava i slavi tako 
što mu se obraća kao trojednoj figuri provalnika, bankara i oca. Žena koja nam se obraća u “Ženskom 
Lazaru” istovremeno je u strahu da će je stići kazna, i pomirena s neumitnošću stradanja, prividno lišena 
mogućnosti regeneracije. “Ženski Lazar” iskušava diskurs moći koju bi žena mogla da ima u svetu koji 
je sameren prema njoj, u svetu u kom bi prestala da bude polje muških fantazija. Već i sam jezik,  koji 
se tako lako menja i u kom se bez napora prelazi sa ravni žargonskih izraza na niz ritmički ponavljanih 
jednosložnih reči na nemačkom, jezik koji nas vodi od ispovesti do provokacije, od rime do aliteracije 
i ponavljanja, ukazuje da se suočavamo sa hrabrom sintezom želja i animoziteta, kulturnih mitova obo-
jenih strahovima i zabranama, kao i da prisustvujemo utemeljivanju legende o suicidu kao izvoru slave, 
i slavi kao izvoru suicida. 

Iz integralnog teksta pesme “Ženski Lazar” zaključujemo da se u stihovima prepliću uloge žene 
žrtve, Jevrejke zverski mučene u logoru nakon što je lišena slobode (njeno telo je rastrgnuto; od njene 
kože biće sačinjen abažur za lampu, njeno stopalo biće upotrebljeno kao pritiskač za hartiju; krvnici joj 
oduzimaju venčani prsten i vade zlatne plombe iz zuba), “umetnice u umiranju” čiji svaki pokušaj samo-
ubistva poništava po jednu deceniju života, vaskrsle žene koja se suprotstavlja muškarcu, viđenom kao 
snaga koja dominira jer je istovremeno predstavljen kao bog, kao đavo, kao lekar i neprijatelj. Osećaj 
suvišnosti i emotivna kriza opredmećuju se kroz radikalnu objektivizaciju tela, čiji svaki deo “stiče” ne-
kakvu upotrebnu vrednost, ali to isto telo kao celina postaje spektakl koji se pomno posmatra, predstava 
kojoj prisustvuje znatiželjna gomila, podrugljiva i zadivljena.

U poeziji Silvije Plat i En Sekston, kako ističe Tatjana Bijelić u studiji posvećenoj odjecima poe-
zije Emili Dikinson u savremenoj poeziji, česta je upotreba figure veštice ili boginje; i jedna i druga treba 
da funkcionišu kao izazov tradicionalnom poimanju “ženskog čudovišta” (Bijelić 2018: 97): britanska 
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teoretičarka i kritičarka Džo Džil podseća da se u poeziji na taj način demonstrira nemir i nespokoj koji 
proishode iz preuzimanja uloge pesnikinje (Džil u Bijelić 2018: 97) i preispitivanja ultimativne drugosti 
u kojoj se zatiču veštičji identiteti, locirani i identifikovani uvek na marginama društva, u pozicijama 
periferije. Tatjana Bijelić uočava kako, dok se lirski subjekat En Sekston lako poistovećuje sa vešticom 
i “ne stidi se da umre” (Bijelić 2018: 100), Silvija Plat istovremeno operiše pojmovima tradicionalne 
ženskosti i radikalnim odvajanjem od muške dominacije, i dekonstruiše ih. Životi obeju pesnikinja 
okončavaju se samoubistvom, koje je “istovremeno lični trijumf i socijalni neuspeh” (Karmen Birke 
u Bijelić 2018: 101). Pitanje samoubistva nadilazi egzistencijalna tumačenja i značenja: ono postaje 
tvorački mehanizam pesničkog čina i poetičkih izbora, a pored toga i primarni označitelj opominjućeg 
bezizlaza ženske biografije: nemogućnost da se ostvari nešto zamenjuje se dragovoljnim odlaskom u 
ništa. Istovremeno, ovde se ne radi o nihilističkom i autodestruktivnom činu brisanja i poricanja, nego o 
mogućnosti novog rođenja i dostizanja višeg nivoa adaptabilnosti. 

3. SAN O ADAPTACIJI

Snažan prodor u lično emotivno iskustvo, iniciranje razmene iskustava o mentalnom zdravlju, 
psihičkoj nestabilnosti, krizama, padovima, momentima tame i besa biće obeležje poezije još nekolicine 
američkih pesnika koji dele vreme i teme sa Silvijom Plat i En Sekston: tu opet pre svega mislimo na 
dela Roberta Louela, V. D. Snodgrasa i Džona Berimena. 

Intenzivni i izazovni stvaralački put En Sekston dobrim se delom utire u istom onom istorijskom 
i kulturnom razdoblju u kom još uvek nema vidljivo prisutne, jasno definisane formalne rodne ravno-
pravnosti, nema ni pojmovnog i kritičkog aparata koji bi se pozabavio rodnim razlikama, a nejednakost 
mogućnosti je zadata i fatalizovana koliko i neravnopravnost. Ono odličje ovog novog poetskog pravca 
koje je, međutim, posve zanemareno, jeste snažno nastojanje konfesionalne poezije da artikuliše san 
o adaptaciji: zanemareno je nastojanje ove poezije da beskompromisno oblikuje želju da se, u nekom 
boljem svetu, društveni i emotivni konteksti saglase u prihvatanju umetnice i njenih životnih imperativa. 
Ne postoji, dakle, nikakva unapred zadata slika ženskog u koju En Sekston želi da se »odene« kao u 
onu bundu svoje majke u kojoj je okončala svoj život – postoji samosvest koja se u određenom sticaju 
okolnosti artikuliše u književnoj formi. I apsurdno i utešno može nam zazvučati pokušaj da se duševni 
poremećaj u isti mah definiše i kao problem po sebi, i kao odgovor, kao rešenje problema: budući da 
nastaje usled pritisaka koji dolaze spolja, mentalna bolest je jedinstven, no unekoliko paradoksalan 
mehanizam koji omogućuje da se ti isti pritisci izdrže. Odnos bolesti i stvaranja jeste uvek složen, i ne 
manifestuje se na predvidljiv, očekivan ili pak jednoobrazan način, a tumačenja poezije En Sekston pre-
često su posezala za evidencijom motiva terapije kao zacrtanog života i života kao kontinuirane terapije.  

Konfesionalnu poeziju odlikuju odrešitost i neposrednost u pristupu biografskim i intimističkim 
temama, te tako u pesmi En Sekston “Deda, tvoja rana” ženski lirski subjekt može sebe da opiše kao 
“početnicu što usisava votku / i emfizem od cigareta”, ali je druga njena temeljna odrednica isto tako 
i strast za samouništenjem, pretočena u nesvakidašnje slojevit i bogat pesnički jezik. U pesmama En 
Sekston (ponajviše možda u zbirci koja nosi naslov Užasno veslanje ka bogu) pomenuti deda je otelo-
tvorenje patrijarhalnog autoriteta, onog duha koji zarobljava i oslobađa, optužuje i prašta, ali ženu stalno 
podseća na njenu principijelnu marginalizovanost u svetu koji još nije prepoznao jednakost u razlikama, 
“kao da ciklusi, deca i ostrva / nisu dovoljni; kao da ožalošćeni, tračevi i povrće / nikada nisu dovoljni”, 
kako to stoji u pesmi “Crna umetnost”.  

En Sekston je postavila pitanje šta znači biti žena ne samo zato što je to pitanje u vreme nastajanja 
konfesionalne poezije bilo samo po sebi revolucionarno, zabranjeno, suvišno ili banalno: intenzivno je 
promišljala i hormonalne disbalanse i društvene ambicije, i ontologiju i etimologiju, i biologiju i eduka-
ciju. Ona se u svojoj poeziji bavila i telom žene, plodnošću i putenošću, ali je, kao u pesmi “Udvojena 
slika”, progovorila i o replikaciji identiteta. Pomenuta pesma, kako je En Sekston napisala u pismu Vili-
jamu Snodgrasu, prva je u kojoj je pronašla sopstveni pesnički glas. Kćer u pesmi i samim imenovanjem 
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dobija obavezu da se raduje (majka joj daje ime Džojs, koje, skraćeno, glasi Džoj, od joy, radost), njen 
identitet se unapred formuliše ne kao stagnantna slika ponavljanja majčinih želja i mogućnosti, nego kao 
perspektiva željene uravnoteženosti. Istovremeno, kćer nad čijom se glavom majka “kretala kao panto-
mima” mora čuti kako se njena mati borila sa vešticama u svom umu, i kako je živela “kao besni gost”. 
Slikanje portreta je u pesmi predstavljeno kao alternativa neuspelom samoubistvu, ali portret koji majka 
lirskog subjekta naručuje istovremeno aktivira i ambivalentnosti odnosa između dveju žena različitih 
godina, a koje su po pravilu uzrokovane identičnim mukama sazrevanja. Ta identičnost može da izazove 
otuđenje i distancu, jer podseća da će se generacijski porazi ponoviti. Majka koja lirskom subjektu kaže 
“ne mogu da ti oprostim samoubistvo” nije samo običan zupčanik u mehanizmu privatnog iskustva 
depresije, već je i visokoalegorizovana istorija žensko-ženskih suočenja i trvenja. Da bi se osvestilo i 
kapitalizovalo to iskustvo, potrebno je da protekne vremenski niz tokom kog će se smeniti najmanje tri 
generacije žena koje će jedna drugoj u isti mah predstavljati deo problema i deo rešenja tog problema, 
dilemu i odgovor na nju. 

Konfesionalizam nije samo rušio restrikcije, osujećenja i tabue u američkom pesništvu, nego je 
uporno širio spektar predstava o iskustvu, s tim što su stvaralačke sile uvek ulagale u život, i život pred-
stavljale kao igru, te tako En Sekston zapravo nije strahovala da će njeno pesništvo tavoriti zarobljeno 
u terminima poput već pomenutog termina “konfesionalno”. Ispovedanje nije puka rekonstrukcija, nije 
ekspertiza ni forenzika; ono je duboko spekulativan čin koji demonstrira proširivanje granica saznavanja 
i suočavanja, nijansiranje psihološkog profila, marljiv rad na sećanju: sećanje je deo umetnosti jer se 
ono brižljivo bira i potom gradi, neretko na duboko zatomljenom platou svesti, spontano i autodestruk-
tivno, intervencionistički i egzibicionistički. En Sekston upotrebljava prvo lice jednine, smatrajući da 
istina poezije ni u kom slučaju ne mora biti i lična istina. Ona univerzalizuje autobiografsko, i auto-
biografizuje univerzalno. Biografski podatak da je depresija odvela En Sekston u pisanje poezije kao 
terapiju ipak nije dovoljan da je predodredi: radeći na svom poetskom izrazu, pesnikinja je sarađivala 
sa drugim pesnicima, sa Robertom Louelom, u čijim je književnim radionicama učestvovala i čije je 
motive i postupke makar u određenoj meri odobravala ili usvajala, sa Silvijom Plat, V. D. Snodgrasom, 
Džonom Berimenom i Džordžom Starbakom. 

4. KONFESIONALNA POETIKA

En Sekston pomno istražuje formativne potencijale jezika, ali i sva ona ograničenja pesničkog 
imaginarijuma koja su uslovljena oklevanjem pesničkog subjekta da se opredeli za slike i znakove. Džo 
Džil je u knjizi Konfesionalna poetika En Sekston (Anne Sexton’s Confessional Poetics, Florida, Univer-
sity Press of Florida, 2007) ukazivala na pesnikinjinu vezu sa avangardnim i postmodernim pisanjem, 
i uočila njeno zanimanje za jezik i značenje. Ova teoretičarka je postavila tezu da autobiografsko nije 
primarna tema poezije En Sekston, već da je ta primarna tema pisanje; iz toga proishodi da je kritička 
recepcija zatajila, odnosno, da nije neophodnu meru pažnje posvetila autorkinoj samosvesti o tekstu-
alnosti. Poezija En Sekston, po mišljenju Džo Džil, ne demonstrira narcizam u pežorativnom značenju 
tog pojma, nego je taj narcizam, oličen u metaforama ogledala, signal jedne sofisticirane autorefleksije 
(Gill 2007: 3).

Pesnikinja, dakako, ne mora biti odgovorna za to što se njena poezija predusretljivo “otvara” 
čitaočevom prepoznavanju sopstvenih, duboko zatomljenih samoubilačkih poriva. Identifikovanje čita-
očevo sa tekstom ne mora biti ona obavezna početna pozicija u čitanju, niti je ta pozicija jedina moguća: 
ponekad je upravo ta varljivo dobitnička situacija pretvorena u opciju u kojoj se i životno i poetički 
osvaja manje od nule. Ne treba apsolutizovati stvaralačku samosvest u poeziji En Sekston, jednako kao 
što ne treba ignorisati logoreju fragilnosti koja nam otkriva sve asocijativne tokove ispovedanja. 
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5. UVOD U ISTINU PESME

Često će se, u neminovnim, predvidljivim –  no zato uvek aktuelnim –  poređenjima dve pesniki-
nje insistirati na postupcima svrstavanja. Velika većina čitalaca i proučavalaca književnosti koji pristu-
paju delu Silvije Plat i En Sekston osetiće potrebu da naglase kako je Silvija bila učena pesnikinja, dok 
je En – instinktivna; prave ovakve podele kao da poezija uopšte dozvoljava da načelna razvrstavanja 
budu održiva. Ne treba, međutim, zaboraviti da je En Sekston svoje pesme, poput “Udvojene slike”, “Ti, 
doktore Martine” i “Zvona”, strpljivo i prilježno prerađivala u dužem vremenskom periodu: ona često 
citirana šetnja “od doručka do ludila” nije dodeljena samo doktoru Martinu iz istoimene pesme, nego 
i svima koji su prepoznavali amplitude tuge, revolta i bola kakve je jedino duboko proživljena poezija 
kadra da iskaže. Umesto da besnog gosta iz pesme “Udvojena slika” ovekoveči kao autentičan portret 
ženskog nezadovoljstva, pesnikinja se odlučila na nežan obračun s njim  – odlučila se na svojevrsnu 
eutanaziju koja je postala uvod u drugi život; postala je uvod u istinu pesme. 
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TEXTUALITY OF CONFESSIONAL POETRY: CONFESSION SHAPING MEMORY IN THE POETRY OF 
SYLVIA PLATH AND ANNE SEXTON

Summary

Autobiographical verse addressing the poets’ inner conflicts and tumultuous interiority with unparalleled frank-
ness might be a good way, albeit not precise enough, to describe American confessional poetry. Coined by M. L. 
Rosenthal in his 1959 review of Robert Lowell’s Life Studies, the term “confessional” became widely popular 
since it infused poetry with authentic life material. Dealing with intimate subject matter was first adopted by 
Robert Lowell, but later on the tradition continued with John Berryman, Sylvia Plath and Anne Sexton. It used 
to be regarded as predominantly female terrain, as it invoked the private zones of the home, the female body and 
the issues of feminine subjectivity. Dramatizing mental and emotional states required both strong personality and 
uncompromising openness which was more than mere provocation. American poets of the fifties and the sixties did 
not want to achieve their subjectivity through a flight from personality, but rather by using the mechanism based 
on a very specific and carefully controlled reinvention of the personal. The personal is widely present in the poetry 
of Sylvia Plath and Anne Sexton, marked by individual reconsidering of female figures and dramatized anxieties 
which imminently join the role of a performing female poet. 
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КОМПАРАТИВНА СЛИКА БИБЛИЈСКОГ ПОДТЕКСТА У 
КЊИГАМА ЧЕТИРИ КАНОНА ИВАНА В. ЛАЛИЋА И СЕДМИЦА 

МИЛОСАВА ТЕШИЋА

У раду је приказана компаративна анализа поетичког комуникацијског процеса између библијског подтек-
ста и песничког текста у поетским збиркама Четири канона Ивана В. Лалића и Седмица Милосава Тешића. 
Аналитички приступ поезији савремених српских песника проистекао је из два књижевноисторијска ста-
новишта: 1. Никше Стипчевића да је код Лалића у питању песништво „брушења песничке муке у раду 
и молитви“ и 2. Александра Јовановића да је Тешићево дело својеврсни „лук од језика до молитве“. Обе 
књиге у себе апсорбују искуство истог формалног и садржинског предлошка – византијски канон који је 
реформисао Јован Дамаскин и девет библијских песама, али ће Седмица продубити додатна усложњавања 
у подражавању поетичког изворишта. Четири канона отварају, са једне стране јаке дословне везе са 
Библијом, а са друге их проблематизују и усклађују са властитим версификацијским и тематско-мотив-
ским током. У раду се долази до закључка да је поетичко обликовање поетске молитве, односно лирског 
тона са наглашеним елементима молбе и мољења, основна књижевнотеоријска константа за препознавање 
Лалићеве и Тешићеве поетике у контексту византијске духовности. Даљом анализом ових особености по-
етике могуће је осветлити значај византијских тема и мотива у савременом српском песништву.

Кључне речи: Иван В. Лалић, Милосав Тешић, Четири канона, Седмица, библијски подтекст  

1. УВОД

Византијске теме и мотиви доминанта су у стваралаштву Ивана В. Лалића и Милосава 
Тешића, а реактуализација библијског мита о Стварању света и девет библијских песама спадају 
у ред основних поетичко-естетичких исходишта ове поезије. Однос савремених српских пес-
ника према миту умногоме одређује правац њиховог поетичког замаха, па, сходно томе, могуће 
је уочити иронијски, пародијски, деконструишући или реконструишући приступ митским об-
расцима. Два велика српска песника „силазе низ време“ и свеукупну баналност садашњости 
оплемењују митским безвремењем, удахњујући јој тако нов и изнова поновљив смисао. Силазак 
низ време има свој поетички смер: српско средњовековље > Византија > Библија. Лалић и Тешић 
опредељујући се за реконструкцију мита својим песмама буде архетипске вредносне темеље и 
граде властите поетике објективизацијом личног искуства доведеног у ванвременску раван. У 
том смислу, библијски подтекст код оба песника у функцији је брисања временске дистанце и 
отварања предметног света песме који је свеприсутан – „овде“ и „сада“. О овом концепту поет-
ског безвремења говори Миодраг Павловић у есеју „Мит и поезија“: 

Сама садашњост је једна фикција, митска представа која може узимати различите облике: садашњост 
– последње време, или – време које нас води у једну надолазећу будућност, важнију од садашњег 
тренутка. Садашњост, доба у којем је све добро, или све лоше, или пресудно време, или критично 
време – све су то митови јер претпостављају оквир координатног система који ми уопште не можемо 
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да дефинишемо. Време није у нашим рукама. И оно што највише вреди у садашњости је мит: све 
што се отима безобличности. (Павловић  1981: 245–246)

Реактуализација мита о Стварању света у Седмици, молитвени шапат као обнова пре-
кинутог континуитета и запостављене традиције у Четири канона своје упориште проналазе 
у византијском и српском средњовековном систему литургијских жанрова, као предлошку за 
поетичку надградњу. У поезији Милосава Тешића заступљени су жанрови српско-византијске 
црквене химнографије у специфичном формалном устројству, док Иван В. Лалић гради поетику 
остајући у задатим оквирима жанра канона. Оба песника ослониће се на византијски канон који 
је реформисао Јован Дамаскин, али ће Лалић задржати целину форме, а Тешић посложити песме 
канона у комбинацији са другим песничким облицима. Дамаскинов канон садржи 9 односно 8 
тропара наслоњених на 9 библијских песама. Друга песма се изоставља због тужне садржине:
1. Прва је химна благодарности коју су појали Мојсије и синови Израиљеви после пролаза кроз 

Црвено море (2 Мој. 15, 1–10); 
2. Друга се заснива на Мојсијевој песми пред његову смрт (5 Мој. 32, 1–43);
3. Трећа је радосна химна пророчице Ане, мајке пророка Самуила (1 Сам. 2, 1–10); 
4. Четврту песму представља молитва пророка Авакума који је предвидео долазак Господа на 

свет (Авак. 3, 1–13); 
5. Пета песма је молитва пророка Исаије и његова радост због доласка Спаситеља на свет (Ис. 

26, 9–19);  
6. Шеста песма је молитва пророка Јоне2 у утроби кита (Јона 2, 3–10); 
7. Седма и 
8. осма песма су молитве пуне наде, химна три младића који су чудом остали неповређени у 

пећи (Дан 3, 26–45; 52–90); 
9. Девета је песма хвале Пресвете Богородице (Лк. 1, 46–55). 

У Лалићевој књизи „духовнорелигиозне поезије“3 Четири канона заступљена су 4 канона 
од по 9 песама, а свакој песми одговара садржина библијске песме. Тешићев лирски спев Седми-
ца садржи циклус „Мала служба“ посве необичне формалне организације: 4 канонске песме + 5. 
са Богородичним тропарима + песма „Мала катавасија“ са ирмосима. Седмица читаоца упућује 
на нелинерано читање, попут певања у богослужењу: прво прве, па друге, па треће песме канона, 
а не хронолошки.

Тематско-мотивски план Седмице и Четири канона, за разлику од формалног који је изди-
ференциран, зближава њихов предметни свет. Књиге имају заједничку тематску нит: Библијски 
подтекст обе књиге укрштен је са лексиком свакодневице; присутно је двојако певање о старо-
заветном Богу-ратнику и о Богородици – новозаветној нади. Певање о свету у његовој свеукуп-
ности заједничка је црта оба дела: Лалић слави „мимикрију чуда“ тј. видљиво у којем се про-
види невидљиво, а Тешић указује на амбивалентну природу човека и на неминовност живота са 
грешкама. Као што је напоменуто, језички план карактерише судар два лексичка фонда, али код 
оба песника тај раздор говора хармонизују три кључна елемента: поетска молитва, исихастички 
молитвени шапат и култ Богородице.

2. ЧЕТИРИ КАНОНА – ПОЕТИЧКА КОНЦЕНТРАЦИЈА

Александар Јерков у другом тому књиге Смисао (српског) стиха: Само/оспоравање, посве-
тио је један рад поезији Ивана В. Лалића: „Да ли је суштина поезије у вољи за песму?“ Јерков ис-
тиче да Лалић и његово песништво „почивају на ’вољи’ песника да пева“ и да је реч о вољи која је 
„поетичка, да се хоће стих, и онтичка, да стих мора да буде, егзистенцијална, да се у њему зацрта 
највећи домет и трагедија живота, напокон есхатична, да песник самога себе испрати из живота“. 
Лалићева поезија је дуго домишљана изнутра, а тај начин унутрашњег стварања Јерков тумачи 
2  Истакао М. Г.
3  Позно стваралаштво Ивана В. Лалића, нарочито песме са мотивом Богородице, Јован Пејчић сврстава у струју 

духовнорелигиозног савременог српског песништва. Види више у: Пејчић 2019: 11–12.
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као поетичко враћање песме тамо одакле допире – у „вољу за певањем“, јер је тако она „враћена 
сама себи као да се враћа у природност“ (Јерков 2010: 180–181).4 Јерков предлаже бављење оним 
проблемом у поезији због којег се јавља осећај незадовољства, проузрокован неразумљивошћу, 
скрећући пажњу на проблем самооспоравања код песника и алудирајући на Лалићева приређивања 
и чишћења властитих стихова. Реч је о својеврсној вредности самопрочишћења, јер „оно што је 
још више згуснуто, најбоље је, у преокрету који то и није него је само концентрација.“ (Исто: 185) 

Из подробне анализе (Александра Јовановића) византијских тема и мотива у Лалићевом 
делу, поред осталог, исијава схватање Византије као прогресивног, динамичног или мотива склоног 
поетичкој промени, па је као такав временом постао „неодређенији и неизвеснији“ (Јовановић 1996: 
106). Поставља се питање: Да ли је у Лалићевом певању о Византији било самооспоравања у циљу 
концентрације? Одговор или макар хипотезу могуће је потражити у последњој Лалићевој књизи, која 
у извесном смислу заокружује Лалићево певање о Византији. Четири канона спуштају се у дубине 
митске Византије и отварају њену везу са српским средњовековљем, као и са савременим тренутком. 

У својој последњој фази поезија Ивана В. Лалића обилује интертекстуалношћу са Библијом. 
Подтекст Лалићевих песама обогаћен је интертекстуалним везама са богатом традицијом антич-
ког, европског и византијског песништва, међутим, поетичке везе са целином библијског про-
тотекста, из којег се издвајају поједини цитати или делови цитата, на самом су врху споменутог 
обиља цитата. Светлана Шеатовић Димитријевић у својој књизи Традиција и иновација закључује: 

Пети ниво у овој узлазној линији одабира и подтекстног материјала налазимо у Библији. Она је 
врхунац у Лалићевом развоју интертекстуалности, како на нивоу селекције материјала, цитата и 
алузија, тако и на плану њиховог поетичког уобличења и семантичке функције [...]. Четири ка-
нона као јединствена, кохерентна песничка књига сабира у себи изворе из Библије, италијанске 
средњовековне и ренесансне књижевности, српску средњовековну поезију и европску и српску 
поезију двадесетог века. (Шеатовић Димитријевић 2004: 175–176)

Речи Јована Делића потврђују посредно присуство Византије у Канонима, али на један, у 
поетичком смислу нов и аутентичан начин: „Дијалог са Византијом значи успостављање дијалога 
са Библијом, односно с Богом, толико карактеристичног за ово пјесништво; отуда и жанр молитве 
и обнова канона [...]“ (Делић 2011: 25). Никша Стипчевић, када пише о Лалићевој књизи Четири 
канона, констатује: „Било је нечег калуђерског, али у средњовековном смислу, у његовом пес-
ничком труду: светогорског, али и бенедиктинског, понекад и цистерцитског, у брушењу језичке 
муке, која има да помогне сјају душе, и, можда, нади у њено спасење. Молитва и рад. Тихо и 
ненаметљиво“ (Стипчевић 1999: 35). 

Могућност за ограничење зарад поетичке концентрације Лалић је пронашао у древној фор-
ми византијског религијског песништва. Ограничења о којима је реч, односила су се првенстве-
но на садржину, а не на форму: „Лалић јесте словенски песник, којем је „певање о Византији 
својеврсно трагање за сопственим почецима: однос према Византији није, нити може бити, однос 
према страној, већ према сопственој култури и сопственом бићу“ (Јовановић 2009: 21), као и 
разумевање (доживљај) истог. Лалићев однос према форми канона јесте однос према форми из 
једне духовно сродне хришћанске културе.5 Форма византијског канона и молитвени тон помогли 

4  „Иван В. Лалић је добро разумео трагични, двосмислени статус поезије која проистиче из ћутања и ћутању се враћа. 
Да би се речи што више приближиле неизрецивом, треба им вратити исконску свежину и невиност – Зоран Мишић“ 
(Лалић 1997а: 334). Одломак из Мишићеве рецензије за књигу Време, ватре, вртови у извесном смислу подсећа на 
процес „враћања песме“ о којем говори Јерков. У овом погледу враћање песме у ћутање и у процес стварања близак 
је процесу рекреирања мита. 

5  Као што је речено, у песништву Ивана В. Лалића негује византијски канон који је реформисао Јован Дамаскин, 
а „књижевни канон коме се покоравала духовна песма у Византији поштован је без икакве измене и у Србији“ 
(Богдановић 1970: 107). „Византијско-литургичка форма кристализовала се већ почетком деветог века (Андреј 
Крићанин, Теофан Граптос, Јован Дамаскин, Теодор и Јосиф Студит), а чврстина те кристализације одговарала је 
Лалићевој тежњи за границом и изазовом форме. Тема која га је заокупила навела га је да се укотви у овој старој 
форми, која, потом, одређује и садржину“ (Стипчевић 1999: 37–38). 
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су песнику да својом поезијом успостави контакт са Светим писмом, као и са искуством других 
великих књига светске књижевности. За плодну комуникацију са „Старим заветом“ и „Новим за-
ветом“ била је потребна извесна форма која би у себе апсорбовала хришћански страх и наду.6 У 
сва четири канона Лалић је вешто следио строгу садржинску структуру византијског канона, увек 
указујући на садржину библијске песме. Никша Стипчевић својим маестралним критичарским 
умећем разоткрива подтекст Лалићевих Канона, све до најситнијих и најхерметичнијих детаља. 
Стипчевићев посматрачки угао критике базиран је на свести о целини библијских песама из којих 
је цитат извађен, и увек инсистира на Библији као прототексту. 

Да ли је Лалићева поезија на „да“ могућа спона између слављења видљивог пре Канона 
(као света у лепоти и страхоти његове целине) и слављења истог таквог света унутар Канона? 
Речи Ивана В. Лалића указују на религиозну димензију Четири канона која јесте уочљива и на-
кон првог читања, али говоре и о својеврсном погледу на свет (онакав какав он у својој свеукуп-
ности јесте): 

Чини ми се да на крају другог хришћанског миленијума то ’апсолутно веровање’ може имати об-
лик апсолутног прихватања света као Творевине – што значи и ултимативно поверење у божанску 
’икономију’, односно план спасења [...]. Али, мислим да је за песника данас немогуће да слави свет 
(што ја не чиним само у Канонима него, рекао бих, у свим својим књигама), а да при томе остане 
слеп за све што је у свету састављено од зла, од несреће, од рационално неразрешивих контроверзи 
[...]. Напротив, треба славити свет у лепоти и страхоти његове свеукупности. Зато и после те сумње 
и гангрене, и још толико тога што у овој књизи говори о злу (и пита се о природи зла), Канони 
завршавају у крешенду завршне, девете песме ’Четвртог канона’, која почиње речима: ’Достојно 
јесте славити стварност’[...]. (Лалић 1997г: 288–289)

Лалић када пева о Византији, пева и о својој стварности. Када у ткање песничког текста 
позива библијски, он тада оживотворује умртвљеност и трошност садашњости. На један нови на-
чин песник се пита о злу и о његовој природи отварајући тако нову димензију своје поетике, али 
и песништва уопште.

3. БИБЛИЈСКИ ПОДТЕКСТ У КЊИЗИ ЧЕТИРИ КАНОНА

 Једном приликом аутор је изустио да је његова поезија дуго домишљана изнутра, а за-
тим на папир стизала у својој коначној верзији. За „домишљај“ Четири канона било је потребно 
преко двадесет година „унутрашњег стварања“, како је једном приликом песник написао свом 
песничком саборцу са друге стране океана: „Много читам, много слушам музику, и спремам се 
да правим нову књигу песама (један пројекат стар двадесетак година; видећеш, ако Бог да, ре-
зултат)“ (Шеатовић Димитријевић 2007: 212). Када је великом песнику Медитерана море „узело“ 
сина, према сведочењу његове супруге Бранке Лалић, затражио је од Господа да му подари седам 
година живота, како би покушао да испева своју тугу и плач. Уз Божју помоћ, Лалићеви Канони 
угледали су светлост дана 1996. године, а песник страсне мере на онај свет отишао је 22 дана пре 
истека „седме године“.

Насловом књиге Четири канона, према мишљењу Александра Петрова, обухваћено је 
и певања удостојено следеће: Световно и свето; људско и божанско; земља и небо; видљиво 
и невидљиво. Петров запажа дубоку симболичку улогу наслова Лалићеве књиге, према којој: 
„Симболика круга на иконама означава небо, а правоугаоник, са своја четири угла и четири стра-
не, земљу коју Богородица и свеци додирују ногама. Ако је канон у наслову име за молитву која 

6  „Тај противстав страха и наде разрешава се у сваком од богородичиних тропара у сва Четири канона“ (Велмар 
Јанковић 2005: 303). Лалићева дубока хришћанска вера у наду и спасење огледа се у химничном односу према 
милосрдној Богомајци, која је сва у знаку светлости (извора живота).  Противстав страха и наде разрешава се управо 
панегириком светлости.
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се узноси владарима небеског царства, не указује ли се бројем ’четири’ на земљу, са свим њеним 
значењима, а једно јесте значење видљивог, које такође достојно славити јесте?“ (Петров 2008: 
350). На икони „Старозаветна тројица“ Андреја Рубљова може се увидети да четвртасти облици 
стоје у доњем, а кругови у горњем делу иконе. У бројним критичким интерпретацијама Лалићевих 
Канона запажено је да у деветој песми четвртог канона стоји слављење земаљског и видљивог: 
„Достојно јесте славити тело, славити ларву славити / Трошни ћерпич и младу траву на утабаним 
/ Гробовима“ (Лалић 1997в: 254) из којег се може провидети и ишчитати невидљиво, јер, како 
песник каже: „Гласови мртвих, то нису мртви гласови“ („Гласови мртвих“). Није сувишно спо-
менути често виђену тезу у књижевној критици, да су Елиотова Четири квартета неминовно 
морали утицати на нашег „елиотовски одређеног“ (Ј. Христић) песника. Поред броја четири, у 
наслову стоји и назив старе византијске литургичке песме – „канон“, којом „песник није потирао 
своју стваралачку индивидуалност, него је прихватио врхунске културне нивое једног њему врло 
блиског света и његове уметности, да би их учинио својим“ (Александар Јовановић 1997: 65). 

Лалићева поетска књига Писмо (1992, 1993), која је претходила Канонима, најавила је пес-
нички молитвени тон у облику шапата. Поетичка двосмерна комуникација усмерена од / према 
Богу и од / према Светом писму видљива је у готово свакој књизи Ивана В. Лалића. У збирци 
Писмо молитвени шапат „кључа“ над песмом „Шапат Јована Дамаскина“, као и у песми „Пие-
та“. Као што је већ указао Александар Јовановић, Јован Дамаскин појављује се у књизи Четири 
канона посредно, кроз песнички облик (као реформатор канона) и непосредно, у шестој песми 
„Трећег канона“: „Радуј се, Тројеручице, ти што умоли Сина / Да шаком одсеченом, ко круном 
петопрсном / Крунише опет патрљак руке мучене / Песника из Дамаска, да прсти му прихвате 
трску / Хитрога брзописца, орну да словом те слави [...]“ (Лалић 1997в: 229). 

Девет песама канона своју тематику црпе из девет библијских песама, на шта је указао 
Димитрије Богдановић: „У дубинском слоју, а он је једино битан, ових девет разноликих песама 
везује месијанска идеја која лежи у основи сваке од њих: спасење остварено у светости онога који 
се прославља службом или у догађају самога искупљења [...]“ (Богдановић 1970: 120). У сваком 
од 4 канона Лалићеве књиге садржано је девет тропара, који су, на плану садржине изразито 
сродни са девет библијских песама. Готово све цитате, које је Лалић издвојио из Библије побројао 
је Никша Стипчевић (Исто: 40–42), а за ову прилику важно је прегледним табеларним приказом 
систематизовати и графички употпунити компаративну слику. Неопходно је успоставити по две 
паралене табеле, по систему Библијске песме: Лалићеви тропари, како би се могла увидети сад-
ржинска „сродност и премрежавање“ цитата готово свих тропара у Канонима. 

Схематски приказ изгледа овако: 

Табела 1.
Библијске песме Цитати из тропара „Првог канона“

1. Мојсијева песма по преласку преко Црвеног мора (2 
мојс. 15, 1-19)

1. „Господ је велики ратник, име му је Господ... 
/ Води милошћу својом народ у стан светости 
своје“

2. Мојсијева песма (претећа и укорна) (5 Мојс. 32, 1-43) 2. „У земљи пустој, на месту страшну / Где бучи 
пустош“

3. Песма пророчице Ане (1 Цар. 2, 1-10) 3. „Господ убија и оживљује“
4. Песма пророка Авакума (Авакум, 3, 1-13) 4. „Господе, чух реч твоју и уплаших се. / Раздро си 

земљу за реке./Видеше те горе и уздрхташе“.
5. Молитва пророка Исаије (Исаија, 26, 9-17) 5. „Рука је твоја високо подигнута, / А они не виде“.

6. Молитва Јонина у утроби кита (Јона, 2, 3-10) 6. „У трбух велике рибе, / Три дана и три ноћи“
7. О тројици младића у пећи вавилонској (Данило, 3, 

26-56)
7. „Седрах, Мисах и Авденаго“.
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8. О тројици младића у пећи вавилонској (Данило, 3, 
57-58)

8. „Ти кнезови и управитељи и војводе“

9. Песма Богородице на Благовести (Лука, 1, 68-79) 9. „Благословена си међу женама“

Табела 2.
Библијске песме Цитати из тропара „Другог канона“

1. Мојсијева песма по преласку преко Црвеног 
мора (2 мојс. 15, 1-19)

1. „Од даха ноздара твојих сабра се вода / И мука ће 
спопасти оне који живе у земљи филистеској / Господ 
ће царевати довека“.

2. Мојсијева песма (претећа и укорна) (5 Мојс. 32, 
1-43)

2. „Твоја је освета и плата“

3. Песма пророчице Ане (1 Цар. 2, 1-10) 3. „Који се супроте Господу / Сатрће се“
4. Песма пророка Авакума (Авакум, 3, 1-13) 4. „Господе, дело своје / Усред година сачувај у животу / 

У гневу сети се милости“
5. Молитва пророка Исаије (Исаија, 26, 9-17) 5. „Оживеће мртви твоји / Нама ћеш дати мир “
6. Молитва Јонина у утроби кита (Јона, 2, 3-10) 6. „Спасење је у Господа“
7. О тројици младића у пећи вавилонској (Данило, 

3, 26-56)
7. „Седрах, Мисах и Авденаго“.

8. О тројици младића у пећи вавилонској (Данило, 
3, 57-58)

8. /0/

9. Песма Богородице на Благовести (Лука, 1, 68-
79)

9. „Велича душа моја Господа / И девојци беше име 
Марија“

Табела 3.
Библијске песме Цитати из тропара „Трећег канона“

1. Мојсијева песма по преласку преко Црвеног мора 
(2 мојс. 15, 1-19)

1. „Водиш милошћу свој народ, који си искупио / 
Господ је велики ратник/Води/крепошћу својом у 
стан светости своје“

2. Мојсијева песма (претећа и укорна) (5 Мојс. 32, 
1-43)

2. „Јер су народ / који пропада са својих намера, и нема 
у њих разума / Раздаде наследство народима кад 
раздели синове Адамове“

3. Песма пророчице Ане (1 Цар. 2, 1-10) 3. „Господ сиромаши и богати / Понижује / и узвишује“
4. Песма пророка Авакума (Авакум, 3, 1-13) 4. „Стаде и измери земљу, погледа / И разметну народе“
5. Молитва пророка Исаије (Исаија, 26, 9-17) 5. „Духом својим што је у мени / Тражим те јутром“
6. Молитва Јонина у утроби кита (Јона, 2, 3-10) 6. „У ту утробу гробну“
7. О тројици младића у пећи вавилонској (Данило, 

3, 26-56)
7. „Нити им се коса на глави опали / Нити задах од огња 

приону за њих“
8. О тројици младића у пећи вавилонској (Данило, 

3, 57-58)
8. /0/

9. Песма Богородице на Благовести (Лука, 1, 68-79) 9. По речи Луке... она, видевши анђела, најпре изрази 
страх, а затим испева радост и хвалу (није цитат)

Табела 4.
Библијске песме Цитати из тропара „Четвртог канона“

1. Мојсијева песма по преласку преко Црвеног мора 
(2 мојс. 15, 1-19)

1. „И славићу га, Бога оца / Мојега, и узвишаваћу га 
(...) Господ је велики ратник“

2. Мојсијева песма (претећа и укорна) (5 Мојс. 32, 
1-43)

2. „Дело је те стене савршено / Опојићу стреле своје 
крвљу“

3. Песма пророчице Ане (1 Цар. 2, 1-10) 3. „Што ће безбожници умукнути у мраку“
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4. Песма пророка Авакума (Авакум, 3, 1-13) 4. „Слава његова покри небеса и земља се / 
Напуни хвале његове / Размрскао си главу кући, 
безбожничкој, до врата, откривши темељ“

5. Молитва пророка Исаије (Исаија, 26, 9-17) 5. „као да родисмо ветар, никако не помогосмо 
земљи“

6. Молитва Јонина у утроби кита (Јона, 2, 3-10) 6. „Велика риба / И Јона“
7. О тројици младића у пећи вавилонској (Данило, 3, 

26-56)
7. /0/

8. О тројици младића у пећи вавилонској (Данило, 3, 
57-58)

8. /0/

9. Песма Богородице на Благовести (Лука, 1, 68-79) 9. /0/

„Први канон“ посвећен је Богородици. Прва песма „Првог канона“ најпре проговара 
библијском старозаветном сликом мора. Овом мотиву у песништву Ивана В. Лалића Милица 
Николић посветила је пажљиву критичку анализу Mare Mediterraneum Ивана В. Лалића. Кри-
тичка интерпретација Милице Николић састоји се из четири дела: „Семантика Мора“, „Море и 
граматика“, „Море и звук“ и „Семантизам версификације Мора“. Из преписке Ивана В. Лалића и 
Чарлса Симића, стиче се утисак да у тренутку када пише Четири канона, песник више не види 
море као на почецима свог стваралаштва. Лалић је и даље песник Медитерана, али са јасном на-
мером евоцира прастаро сећање на море из „Старог завета“. Старозаветно море је море које мрви 
све пред собом, али под контролом Мојсијеве руке, која је продужена (подигнута) рука староза-
ветног Бога-ратника: „Море се склопило с треском, шкљоцнула је / Двострука зупчаста брава 
таласа, мрвећи бестрасно / Оклоп и точак, ломећи дуга убојна копља [...]“ (Лалић, 1997в: 181). 
Амбивалентна природа мора, које је уједно и море искони и море зла, навела је песника на нагли 
прекид, и, према речима Светлане Велмар Јанковић, нагли „пад“ из древног у садашње време 
(Велмар Јанковић 2005: 291). 

Промена времена јасно је уочљива у наизглед радикалним променама лексике, које се могу 
уочити у целој књизи: „Као толико чачкалица испуштених, а све то / У једном успореном кадру 
[...]“ (Лалић 1997в: 181). Већ на самом почетку књиге Четири канона песник читаоцу говори о 
слављењу света у својој свеукупности, о великом ДА свету, са својим добрим и лошим странама. 
Савремени језик уткан у древни свет Канона представља посебну мајсторију и Лалићево песнич-
ко умеће. Јасно је да је реч о необичном лингвистичком споју – можда контрастном, али ниједан 
„колоквијализам“ није одабран методом случајног избора. У књизи Четири канона, свака реч 
заузима своје почасно место. Једна од основних особина Лалићевог песништва управо је његово 
наслањање на византијску и стару српску химнографску традицију литургијског певања или на 
„зов древне ријечи“ како истиче Ранко Поповић (Поповић 2013: 80), али и на зов речи наизглед 
обичних, свакодневно лако изговорљивих. Савременим лексичким фондом песник ни у једном 
тренутку није угрозио комуникацију са светом књигом. Напротив. Александар Милановић у свом 
раду „Лексичка структура Четири канона Ивана В. Лалића“ истиче:

Типичне лексичке колоквијализме Лалић такође избегава, иако колоквијални тон неретко остварује 
колокацијама или различитим синтаксичким средствима. Контраст у односу на основни узвишени 
тон канона кроз профанизацију лексике сасвим ретко остварује [...]. (Милановић 2007: 459–483)

Одмерена прожетост речи, свакодневних и профаних са лексиком „заветног“ литургијског 
жанра канона иницира сплет поетских слика које манифестују додир две визуре живота: „Ову 
књигу карактерише истовремена истина култивисане духовности и зрела религиозност песника 
којем су се отворили мистички извори земаљског и васељенског живота. Као благорођење, и 
химна слави света и слави Божјој, трећа и девета песма Четвртог канона представљају врхунац 
и завет песништва Ивана В. Лалића“ (Пејчић 2019: 178).  
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Осим уврежавања светог и профаног на нивоу лексике, песник у Канонима успоставља 
могућност и потребу за измирењем два божанска принципа, старозаветног и новозаветног. Овај 
противстав разрешава се од почетка до краја књиге, и не само у завршним – Богородичним тро-
парима. Лалић се непрестано обраћа Господу (великом ратнику), што се јасно види у учесталом 
понављању речи „Господ“ (види табеле 1, 2. и 3), али на крају сваког канона, у Богородичним 
тропарима, увек доминира слављење Богородице. Срж песникове наде у спасење управо је у Бо-
городици, а кроз снисходљиво и химнично обраћање (које почиње још у књизи Писмо, у песми 
„Шапат Јована Дамаскина“) песник очекује чудо, „овде“ и „сада“. 

4. МОЛИТВЕНИ ШАПАТ СЕДМИЦЕ

Милосав Тешић је у једном књижевном разговору изложио своје схватање молитвених то-
нова у савременој српској поезији:

Молитва, било да се изговара или да је ћутећа, није само неодвојив део наше духовне традиције, већ 
је она – што је знатно више невидљиво него видљиво – дубоко усађена у биће српског народа, чије 
се молитве не своде на то да се од Бога нешто тражи него су оне и чин којим се Богу захваљује или 
којим се Он прославља. […] уметничко стваралаштво […] нека је радња блиска религиозној или бар 
чин прислуживања […]. (Тешић 2012: 238–239)

Епифанија у Тешићевој лирици најпре се јавља у поеми „Благо божје“, као „мотив и као 
елемент песничког поступка“ (Јовановић 1998: 263) стварајући атмосферу бестежинског стања 
којем духовно стреми лирски субјекат. Овај сегмент песниковог дела заправо је својеврсна при-
према поетике да почне да „поје као благо божје“, односно да се постепено прилагођава поетској 
молитви која долази са књигом Седмица (1999, 2015). Однос појединца према Богу, суживот са 
Њим и лична верност основни су путокази према византијској духовности у поетици Милоса-
ва Тешића. Када пише о аутохтоности хришћанске симболике као симболике личне верности 
Сергеј Сергејевич Аверинцев истиче да:„ […] не можемо да анализирамо појаве рановизантијске 
културе ако патристику немамо у виду. […] патристичко хришћанство било је далеко од тога 
да буде феудална идеологија; но оно је од искона било религија личне верности и `саратничка`, 
`војничка` служба Богу“ (Аверинцев 1982: 146). Патристика која ће бити уоквирена филозоф-
ском и поетском промисли Јована Дамаскина просијава у Тешићевој поезији посредством форме, 
звучања, тематско-мотивском структуром, као и целокупном граматиком поетског текста. 

„Лична верност“ Богу проистекла из патристичког поимања света огледа се у песниковом 
доживљају прошлости која не јењава и чије се присуство не умањује у садашњости. Тешић о 
упливу прошлости у властито песништво каже: „ […] у мојим песмама има доста покушаја да 
се из наше живе а затурене књижевне и културне баштине извуку додатни звукови и слике: да се 
не би њен пригушени жар претворио у пепео“ (Тешић 2004: 203). Песник јасно одређује своју 
позицију – он бира традицију „избављивача и оплемењивача“ „живе и затурене“ културне баш-
тине.

Са друге стране, померање поетичког фокуса на свет природе, који је доживљен класици-
стички као „locus amoenus“ (Владушић 2018: 7–9), у поезији Милосава Тешића такође одговара 
патристичком рановизантијском, а касније и светосавском доживљају света. О уврежености при-
роде и патристике у византијском богословљу говори Јован Мајендорф: „Библијско, антропоцен-
трично учење о свету, сачувало се у грчкој патристичкој литератури: природа страда због пада 
човека, `микрокосмоса`, коме је Бог поверио контролу над природом, а који је, уместо тога, више 
волео да природа њега контролише“ (Мајендорф 2001: 197).

Тешићево стваралачко опредељење подразумева реактуелизацију општехришћанске и 
српско-византијске духовности посредством форме, где се версификацијским експериментом 
средњовековни литургијски жанр доводи у актуелни творачки амбијент; у задати оквир сав-
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ременог српског песништва. Тако је већ запажено да Тешић у „Седмици ствара посебну врсту 
`онеобичавања` умећући друкчији садржај у стиховну `љуштуру` коју је одабрао“ (Стипчевић 
2002: 12). У ширем контексту српског песништва Тешићева поезија са елементима византијске 
духовности ослања се, већ у уводној посвети (својеврсном поетичком прологу) на почетку Сед-
мице на дело Лазе Костића. Комуникација жанровским и композиционим обликом отвара пут 
тематско-мотивској структури и могућност асоцијативног уланчавања, повезивања са једним сег-
ментом баштине. Предуслов за комуникацију два времена (или једног исконског безвремења) са 
темом идентичног савременог и историјског удеса колектива јесте језик. Тешић прилагођавајући 
песнички језик, ритам и метар разбуђује и обогаћује песнички израз српског језика данашњице, 
који, разуме се, нема најбоље очувану лингвистичку нит са српскословенским језиком на којем се 
пева и допевава византијска химнографска традиција:

Тешић, дакле, тежи за успостављањем везе са најдубљим корјенима своје традиције. Отуда код њега 
јака потреба за `националним обожењем и охришћањењем српског језика`, односно потреба за мо-
литвеним пјевањем. […] Пјесников задатак је да доведе у значењски склад и сазвучје различите лек-
сичке слојеве и да измири разноврстан језички материјал; да буде у присном односу са дијахронијом 
свога језика и своје књижевности. (Делић 2016: 22, 62)

„Молитвено пјевање“ којем је устремљена поетика Милосава Тешића јесте у истом 
сазвежђу са певањем на „да“ Ивана В. Лалића. Оба песника врело свог стваралаштва проналазе 
у филозофским и теолошким промислима Јована Дамаскина о „божанском“ и „људском“, тј. о 
невидљивом и видљивом. Певањем о видљивом могуће је претпоставити назнаке света који се не 
види, већ доживљава. Упућујући на речи Никифора Цариградског Константин Скутерис говори 
о Дамаскиновом доживљају видљивог у којем се провиди невидљиво, на примеру икона: „Попут 
усменог Јеванђеља, икона – визуелно Јеванђеље – јесте лудост и саблазан за свет. Свет расуђује 
по ономе што види, док икона представља прозор кроз који видимо како ствари заиста изгледају 
– обожене и преображене“ (Скутерис 2019: 12–13). На овај начин могуће је читати и савремено 
српско песништво настало на врелу византијске духовности – као путоказ, а не само као одре-
диште. Један од путоказа који откључава семантику византијских тема и мотива управо је икона 
– дубока слика свеукупности видљивог и невидљивог света.

5. СЕДМИЦА – БИБЛИЈСКИ ПОДТЕКСТ 

Након првог дела Седмице, поднасловљеног као сама књига, у који су смештене песме са 
мањим песмама7 сходно данима у седмици, следе циклуси „Седмица са малим јутрењем“ и „Мала 
катавасија са светилном“8. „Седмица са малим јутрењем“ је даље подељена, као у првом издању 
књиге на циклусе „Мала катизма“ и „Мала служба“.

„Седмица“ својом тематско-мотивском структуром наслоњена је на Свето писмо, тј. на 
учење о Стварању света из „Прве књиге Мојсијеве“. Песник кроз митски потенцијал приче о 
Стварању света отвара визију настанка језика, остварујући тако везу човека и његовог архетип-
ског, исконског говора: „Мит је једна динамична граматика, која спаја језичку граматику са гра-
матиком људских збивања. Сакрално је у језичком и у телесном“ (Павловић 1981: 259). У том 
смислу садржина песама представља поетичко огледало библијске симболике за сваки од дана у 
седмици: понедељак је први дан Стварања света, када је Бог створио светлост; уторак је дан када 
је Бог створио небо; среда је дан стварања земље, водених површина и биљног света; у четвртак 
Бог ствара Сунце, Месец и звезде; петак је дан стварања воденог света и птица; Субота је дан када 
је Бог створио копнене животиње и човека, а у недељу тј. седмог дана Стварања света, Бог ће од 
7  За сваки дан у седмици испевано је по неколико песама и сходно томе свака песма са насловом одређеног дана може 

се видети попут поеме или једне сложене песничке целине из више мањих песама или певања.
8  „Мала катавасија“ додата је збирци у другом издању из 2015. године.



Милан Громовић

66

Адамовог ребра створити жену (човјечицу) и оставити их у благостању до првог греха. У старо-
заветну симболику кохезивно су интегрисане слике из „Новог завјета“: „Откривења“, „Јеванђеља 
по Марку“ и „Јеванђеља по Матеју“.

Песма „Понедељак“ састоји се из три песме. У првој је приказан настанак облика из ниш-
тавила: „уз блесак Духа с воде и висине, / у облик склопи безобличја царство!“ (Тешић 2015: 11); 
у другој нагон боготворни речима испуњава тамну празнину и удише јој смисао – „и дејством 
Духа тамну мрежу пара, / празнину пуни – именице ствара / да из њих груне један Глагол чвор-
ни“ (исто: 12); у трећем светлост настаје и „Први данак обожен трепери“ у благостању и царској 
одори „Изнутра бео, љубичаст по рубу“ (исто: 13). Рефрен „Изнутра бео, љубичаст по рубу“ са 
стихом „обеју боја он је затвореник“ остварује вишеструко значење. Пурпурна (љубичаста) боја 
одеће византијских и српских средњовековних царева састављена је, парадоксално, од супротних 
боја: хладне плаве и топле црвене.9 Сходно томе, са једне стране „Први данак“ је „затвореник“ 
ове благословене боје, али и беле унутрашњости у моменту настанка светлости и својеврсног 
пурпурног ореола споља. Свет дубоких метафизичких поетских слика, каква је ова, у спеву Сед-
мица заузима посебно место, па се у сваком циклусу и у свакој песми може назрети вишесмисао, 
што јесте путоказ, наслућивање невидљивог. Пурпурна боја јавља се и у песми „Петак“ у мотиву 
подеране Христове одеће и у опису магле у песми „Светилан“. Перманентни колоплет светлости 
и таме, започет у првој песми задржаће се до краја збирке. Опозиција дана и ноћи, жртве и греха, 
рушног стања и стања часног уздизања постаће окосница Седмице у којој је отпор кочењу света 
увек ометен дисхармонијом таме и силама деструкције. 

Песма „Уторак“ почиње мотивом разградње. Рађање неба на међи између ватре и воде „Из 
воде блесне небеско острвце, / резерват жара, дирљив уздах ватре“ прати неизрецивост његове 
лепоте, плавети „О раном сјају неба што се хвата, / за плавет твоју нема поређења“. (Тешић 
2015: 15). Трећа песма уторка указује на трошност и пролазност свега земаљског. Указује се на 
контра-тежу божанској енергији и снази Стварања света: „Под крилом Среде Уторак је гавран, / 
ведринин тмурак, који са ластара / ништине тек ће: Цветај, Ружо квара, / из Растрој-строја што је 
ногом саткан“ (Исто: 14–16).

Песмом „Среда“ влада разноврсни спектар биља у настајању. Природа најпре буја у својој 
плодности: „У топлој влази чедног прапочетка / жубори дрво, Творитељско дрвце, / што грана 
разум и весели срце“ (исто: 17), али већ у следећој аудитивној песничкој слици наступа неспокој 
у виду помрачења ума: „Затруби злокоб с руба памтивека / кад ум се смрачи, једно зрно зоби / у 
тренут може кућу и човека / да слисти, спржи, може и да згроби“ (исто: 19).  И биљни свет постаје 
разарајућ у поседу нечастивих сила, што имплицира причу о злу као легитимном, живом и пара-
лелном принципу уз принцип добра тј. стварања. Певање о добру кроз стрепњу од разарајућег зла 
окосница је молитвеног шапата као поетичког принципа савремених српских песника.10 Након 
сложеног каталога биља у прве три песме, „Среда“ добија своје исходиште у персонификацији са 
другим данима у седмици. Песма доживљава заокрет, а тематски оквир прелива се у својеврсну 
темпоралну позорницу, у којој Среда као јунакиња говори и „одмерава снагу“ са другим данима-

9  Према Гетеовом Учењу о бојама пурпурна и зелена боја стоје једна насупрот другој. Пурпурну боју Гете види 
као градациону надградњу свих боја, тј. као динамику и тачку усмерења боја у јединствен спој. Насупрот томе, 
зелена боја је уравнотежење између светла и таме. Види више у: Johann Wolfgang von Goethe, Učenje o bojama: 
prirodnoznanstveni radovi, II svezak, didaktički dio. Zagreb: Scarabeus naklada, 2008.

10  Принцип зла у Седмици јесте саставни део исихастичке особености оваквог типа песништва. Тиховање и готово 
аскетски молитвени смирај одговара тону наредног циклуса „Седмица с малим јутрењем“, док су песме – дани 
у седмици својеврсна најава присуства оба принципа – добра, који је супстрат у божанском чину стварања и зла, 
наступајућег у непресушној тензији. Најбољи пример везе монашке аскезе и надолазећег вребајућег зла у Тешићевом 
делу јесте песма „Непознати Рачанин: Гледајући злу у очи“ из књиге Прелест севера, круг рачански, Дунавом, где зло 
обузима предметни свет песме и обузима део по део тела лирског субјекта, свеприсутно је и поручује: „Не јадикуј, 
прашко снега, / Ја сам алфа и омега“ (Тешић 1998: 298). Са друге стране, у Седмици је зло неминовна извесност којој 
се одупире исихастички смиреном поетском молитвом.
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јунацима: „У саму себе тек би унатрашке. / Кад једра презре гудуру Четвртка / […] те с табле 
збрише сенке Уторака“ (исто: 20). 

„Среда“ јесте својеврсна химна Богу у знак захвалности за стварање природе, односно 
једног аутохтоног света који неугасло траје и човека подсећа на узвишеност и зрелост тог трајања. 
Химничност и панегиричност нарочито су уочљиви у поетичком преклапању песама „Среда“ 
и „Псалам трећег дана“. У „Среди“ је слика Господа уоквирена мотивом вечности, трајања, 
непропадљивости, док је у „Псалам трећег дана“ уткан дијалог и искање милости. У том смислу 
Тешићева песма комуницира са двема молитвама Светог Григорија Богослова: „Благодарење“ 
и „Молитва Христу“. У молитви „Благодарење“ указано је на надмоћ Бога изнад смрти и ниш-
тавила и на стварање вечног, тј. природе: „Трећег је дана кроз двери паклене / Вечити изашао 
Бог, / васкрсењем раскидајући својим / све окове смрти. / Тиме наш је род смртни благословио 
/ природом што вечита живети може / и Њему хвале вавек певати“ (Свети Григорије Богослов 
1993: 36). „Молитва Христу“ отвара слику „есхатолошких теразија на којима, по предању Цркве, 
анђели и демони одмеравају тежину добрих и злих дела...“ (Јевремовић 1993: 38). Стихови: „Како 
заслужујем не суди ми, / јер празна ми је мерица [тас], празна је готово сва“ (Свети Григорије 
Богослов 1993: 35) говоре о могућности преваге зла над добрим и молитвеном тону дају призвук 
стрепње и додатне скрушености. Мотив помрачења ума из прве строфе песме „Среда III“ и молба 
Слави (друго име за Господа) да „погибли слепој заустави трку“ у песми „Псалам трећег дана“ 
указују на могућност преваге другог таса на ваги који ће донети таму и ништавило.11 

„Среда III“ у непосредном је контакту са песмом „Акорди“ Јована Дучића. Мотив црне 
рогози и шаше из Дучићеве песме, где попут муклог звона откуцава срце божанског свепрису-
ства у свету биља, у „Среди III“ отвара слику надолазећег крика помраченог ума: „висину гор-
ду кад се звезде зграше / у крик `из црне рогози и шаше` / Затруби злокоб с руба памтивека“ 
(Тешић 2015: 19). Интертекстуалност са песмом „Акорди“ прелива се и на „Псалам трећег дана“, 
посредством мотива језика. Симболистичка поетика Јована Дучића отвара звук као централни 
уланчавајући мотив песме, па је „језик Бића и шапат ствари“ мера и залог божанског присуства. 
Лирски субјекат Дучићеве песме разуме „гласе што хује“ и схвата да је у поседу добра, док лир-
ски субјекат Тешићеве песме моли за спас од преваге таса зла и деструкције. Сходно томе, „језик 
Бића“ из песме „Акорди“ постаје језик претње и потенцијалног пада лирског субјекта у посед 
ништавила. Језик који је долазио од Бога и бивао залог смираја и спокоја људске душе, сада је 
језик који долази од човека, пун немира и несигурности: „да не пружим језик, па све графиконе, / 
брзину што славе, да прождије тоња. / Не смрачуј се, Мудри, да не пустим сове“ (Тешић 2015: 63). 

Непосредно обраћање Богу и унизност у тихој унутрашњој молитви у песми „Псалам 
трећег дана“ одговарају једном сегменту византијске поетско-филозофске традиције – „етич-
ка аскетика“. Морални лик лирског субјекта Тешићеве песме узима за циљ стремљење недо-
стижном идеалу и непрестаном уздизању изнад свеопште пролазности свега земаљског. Слика 
света коју отвара „Псалам трећег дана“ слика је човека у суживоту са Богом, који је „Брана“ и 
„Дом“ – залог сигурне будућности: „Естетика аскетизма је, прије свега, етичка аскетика12, јер је 
оријентисана на формирање одређене `слике живота` која води `према уподобљењу Богу` и прије 
свега уподобљењу Христу у његовом овоземаљском животу“ (Бичков 1991: 234–235). И сцена 
стварања биљног света са почетка песме „Среда I“ кореспондира са „етичком аскетиком“. Пес-
ма призива тренутак стварања „У топлој влази чедног прапочетка13“ (Тешић 2015: 17) односно 
аскетски повратак првобитној природи света где зла нема ни у назнаци: „О каквој злоби нигде ни 
поменка“ (Исто). Певањем о стварању света песник реактуелизује мит о његовом настанку тако 

11  Мотив теразија заузеће централно место у песми „Теразије смисла“ у књизи Привид круга Милосава Тешића, где 
превагу односи пустош празних кућишта. Празнина затим пева своју песму и одсуство живота и човековог присуства 
постаје принцип, својеврсно аутохтоно кретање у цикличној смени живота и смрти. Најпотпунији оквир певања о 
пустим кућиштима песник ће дати у циклусу „Елегија о пустим кућиштима“ у истој књизи.

12  Курзив В. Б.
13  Курзив М. Т.
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што наглашава исконску чистоту свега тек створеног. Аскетски идеал тежње тој чистоти јесте 
веза песника и аскете – својеврсна шифра за ишчитавање везе савременог српског песништва са 
српско-византијским поетичким врелом.14 Страдање услед промене људске природе најбоље је 
опевано у другој канонској песми циклуса „Мала служба“ – „Кријеш ли лице, Господе?“, где лир-
ски субјекат моли за избављење из „браве телесних врата“. У уводном мотоу ове песме, у запису 
Непознатог Крушедолца на црквенословенском директно се говори о промени људске природе, 
суштине човековог бића тј. јестаства. 

Фокус „Четвртка“ усмерен је према небу, јер је четвртог дана Бог створио небеска тела. 
Ипак, на месту стварања испречио се страшни удес колектива, па је метафизички план изне-
нада склизнуо из апстракције у савремени тренутак (НАТО бомбардовање Савезне Републике 
Југославије) већ у првом стиху: „Издржи налет зрачних насртаја / у четврт-трену четвртко од 
смисла / […] те тминин дуб се, гранат, отежали, / у честар звезда с грмљавином свали“ (Тешић 
2015: 24). Асонантна игра зачета у „Среди“ наставља се у песми „Четвртак IV“: „Ни Петков су-
сед нити Средин женик / Четвртак жут је, наборан по лицу. / С вокала дугог круни се у зреник / 
и звуком коси зрелу камилицу“. Слоготворни глас „Р“ упућује на дуг разарајући звук који коси 
и одузима живот биљу. Смрт биља из првог дела песме најавиће смрт људи у мрачној земљиној 
љусци и „светле гробове“ (попут оних Змајевих) у другом делу: „У Гвозден-љусци нестрпљењем 
жути – / а мртви светле брежјем разасути“ (исто: 26).

„Петак“ са својих пет песама уоквирује старозаветну слику стварања риба и птица са ново-
заветном сценом страдања Исусовог. Само рефренични стихови свих пет песама „Петка“, који се 
сходно форми ронда15 налазе на почетку, у средини и на крају песме, говоре довољно о наведеној 
библијској симболици: „Идејо мудра летења и мреста“ („Петак I“); „Не престај, теци, диктатуро с 
гаја“ („Петак II“); „У сваком дану дах је грешног Петка“ („Петак III“); „По пуклом слуху још ми 
цвиле чавли“ („Петак IV“); „Језера сува – небо измакнуто“ („Петак V“). Идеја летења и мреста 
и „множења богатство“ из прве песме, већ у другој среће могућност да уместо птичје песме на-
ступи потоп „да видик застру крљушт и пераја“, а у последње две у потпуности залази у посед 
апокалиптичних тонова. Уочи последњег рефреничног стиха песме „Петак II“ наведен је стих из 
песме „Октаве о лету“ Ивана В. Лалића: „и протка јуни као жила мрамор“. Као што сенка лета 
долази божанском снагом чак и кроз чврсти мрамор, тако и „лето рано ће да прсне / Изнутра“ 
(Лалић 1997в: 108). Све тече и мења се у Лалићевој песми, као у „Књизи Проповедниковој“. Из 
треће строфе песме „Октаве о лету“ иступају стихови: „Пурпурне крпе лепршаве зором / По-
кретне слике, вртови на коси“ и отварају интертекстуалну нит са Тешићевим песмама „Петак I“ 
и „Петак III“. Мотив покретних вртова из Лалићеве песме кореспондира са мотивом треперећег 
Винограда из песме „Петак I“, са заједничком симболиком Христове жртве зарад света који тре-
ба да буде уређен хармонијом као врт. Са друге стране, „Пурпурне крпе“ Исусове из Лалићеве 
песме најавиће следећу песму Милосава Тешића – „Петак III“, у којој на Голготи „Красоти света 
исмејан је пурпур / те она служи да се узме ушур“. Тешићева песма уз помоћ Лалићевих „Окта-
ва о лету“ силази кроз време успостављајући континуитет са културноисторијским памћењем. 
Комадање Исусове пурпурне хаљине симболизује дробљење света зарад ситног ушура или неке 
друге заблуде. 

Ауторово опредељење за облик ронда у уској је вези са слојем звучања лирске песме. Ода-
бир ронда јесте бирање форме намењене слушању: „Музичку пратњу рондоа находимо најпре у 
трубадурској музици касног периода у XIII веку, а служила је да укаже на начин извођења песме 

14  Димитрије Богдановић када објашњава природу Лествице Јована Лествичника, једне од најчитанијих књига у Срба 
у средњем веку, истиче дистинкцију схватања природе пре и после Адамовог пада: „Аскетика разликује природу 
првобитну од природе пале. Права природа је само првобитна исконска природа, и када се каже да зло, или грех, или 
страст, не леже у природи човека – онда се мисли управо на то исконско, на природу пре Адамовог пада, на природу 
човека као идеју божанског стваралаштва. У тој природи нема зла“ (Богдановић 2008: 43).

15  Рондо је врста лирске песме настале у Француској у 14. веку. Састоји се од 8 до 13 стихова. Нема увек правилан 
распоред строфа. Садржи рефрен у виду једног стиха на почетку, у средини и на крају. Рондо у овом случају има 13 
стихова (в. Rečnik književnih termina 1986: 683).
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или плеса. [...] Била је то, дакле, песничка форма намењена слушању, а не читању, што је и усло-
вило њен традиционални склоп“ (Стипчевић 2002: 11). Након ове паралеле јасније је зближавање 
песничких образаца из српско-византијске традиције и западноевропске, јер и једни и други тек-
стови примарно настају за слушаоца, а не за читаоца. У првом случају слушалац је у цркви и 
своје емоције подређује задатом амбијенту, а у другом је оквир аудиторијума крајње световних 
размера. Строго ограниченом формом Милосав Тешић отвара есенцијалну дубину песме, где се 
речи песме смештају у својеврсни поетички левак који граматички дроби речи и раствара их од 
синтаксе до морфологије, од узглобљених речи до огољених, од речи до слогова и, на крају, од 
слогова до гласова. Уз овај формалистички ковитлац тематско-мотивска структура песме добија 
занимљиве фрагменте.

 „Субота“ садржи шест песама тематизујући шести дан Стварања света када настају коп-
нене животиње и човек, затим новозаветну слику празног гроба и Исусовог васкрсења и на крају 
слику света у деструкцији и катастрофи – „мрачном кошничишту“. „Субота IV“ посредством 
Настасијевићевог „жубора фрулства“ и меланхоличног мрака Диса и Пандуровића најављује 
визију Новог Јерусалима из „Апокалипсе“, док следећа песма – „Субота V“ сједињује Сина и 
Оца и заокружује догађај васкрсења Христовог: „у сусрет Сину кренуо је Отац / да два се ритма 
сједине у било / […] Под совом Сунца царује тескоба / а исток жижи лампом с празног гроба“ 
(Тешић 2015: 37).

Седам песама „Недеље“ испеване су у молитвеном тону при чему долази до „преклапања 
Божјег и песничког гласа“ (Радуловић 2016: 394).16 Форма ронда из претходних песама замењена 
је строфама од по 12 стихова испеваних у десетерцу. Облик песама синтетизован је вертикално за 
један стих, а хоризонтално за један слог. 

Прва песма „Недеље“ приказује епифанијско испуњење Божје промисли, тако да земља 
више није тешка и човек има прилику да „радосно ратка“ у свом винограду. Једини услов смираја 
је да човек не поремети равнотежу и да не заборави на молитву: „Кратку и крепку молитву саткај 
/ Чуваран буди, бића ми трако. / Не знај за речи `никуд` ни `како`“ (Тешић 2015: 40). Основна 
одлика молитве као литургијског жанра јесте непосредно обраћање Господу, од скрушености и 
исповедања греха, до молбе за његов опрост. Основно поетичко-естетичко исходиште песама 
Милосава Тешића са елементима поетске молитве јесте молитвени шапат и дијалог са Богом: 
„Господе, чуј ме: / Пиштаљком срца површјем звизни, / поља расцветај, вид ми прозари“ (исто: 
42). Људски дух је успаван, а од Бога се иште да га пробуди. 

Мотиви греха братоубиства и извитоперене гозбе где је пастир ловина смештени су у пес-
му „Недеља IV“. Тон свеопште пропасти и наступајућег Страшног суда изненада нарушава мо-
литвени шапат у другој строфи. У питању је обраћање благој Недељи, биљци јединственој и 
ниједној од оних неколико десетина из песниковог каталога: „Недељо блага, биљко тишине / јеси 
ли жива?“ (исто: 45). Замрлост свих дана у седмици исказана је полилогом у поновљеној сцени 
темпоралне позорнице, где дани персонификовани галаме и не слушају један другог. Целој сед-
мици „цвокоћу зуби“ и сви се питају „Буди ли ишта заспалог Бога?“. 

Пета и шеста песма „Недеље“ приказују вавилонски усуд, Содому и Гомору, да би у 
последњој седмој песми, која једина има седам строфа, био осветљен крај старог и почетак Но-
вог света. На овом месту појављује се Тешићев чест поетички елемент – хришћанска идеја језика 
као нечистог, грешног и недостојног „нужног молитвеног записа“. Молитвени шапат или „ос-
новни тон смерноумља“ (Богдановић 1970: 102) какав влада у „Недељи V“ указује на вавилонски 
удес: „Муте се боје бистрих вокала / Језик је мућак – блескање кала“ (Тешић 2015: 47). Морално 
посрнуће човека, симболика Адамовог пада и слика човечанства као колектива у вредносној кризи 
рефлектује се на хаос у језику на свим његовим аспектима. Граматика људске душе преломљена 
је кроз призму граматике језика. 

16  О византијским темама и мотивима у послератном модернизму види више у: Марко Радуловић, Српсковизантијско 
наслеђе у српском послератном модернизму. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2017.
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„Недеља VII“ је у највећој мери поетска молитва. У првој строфи „Хитри јахачи Апокалип-
се / смирују коње“; у другој се јавља крај грехова и просијава Нови свет: „Били па свисли / гре-
хови тешки. Седмице, гледај: / Таблица модра, родности грудва“; а од треће наступа тон поетске 
молитве. Господу се обраћа непосредно у неколико наврата, чиме се остварује дијалог, синтеза и 
суживот са Њим. Песник се попут средњовековног писара Богу обраћа као разрешитељу нераз-
ума: „Енигмо, тајно нечитког списа / остај у знаку ипсилон-икса17“; као гласнику спасоносних ве-
сти: „Гласниче врли благосних вести“, али као старозаветном Богу-ратнику: „Смилуј се, Силни / 
[…] Скорих нам дана лађицу стеши / поклопац дигни, уже одреши“ (Тешић 2015: 53). У дијачком 
маниру, скрушено, готово на маргини, у последњој строфи проговара и прво лице – лице онога 
који се моли. Песнички субјекат радосно дочекује уздизање Новог Јерусалима, а за старим светом 
тек успут жали: „Јер Јерусалим / Нови се диже! – мада и жалим / станиште бивше разорног ритма 
/ његов крешендо, финални удес“. Последња два стиха свих седам строфа издвојена су графички 
– у нови ред, али и сликовно – у остатку строфа је унакрсна, а у овим стиховима заступљена је 
парна рима. Последња два стиха гласе: „С Крстовог пута скруњуј се у ме, / светрајем кружним, 
Свевишњи уме“ (исто: 53). Осим подражавања дела Лазе Костића на почетку књиге, где је цити-
рана песма „Стварање света“, на овом месту у Седмици јавља се веза са почецима традиције по-
етске молитве српског песништва 20. века. У питању је призивање Костићеве песме „Santa Maria 
della Salute“. Исихазам и ова песма-молитва Лазе Костића покреће поетско перо Ивана В. Лалића 
које ствара „Шапат Јована Дамаскина“. Из извора исте српско-византијске песничке традиције 
извире и песма „Десет обраћања Богородици Тројеручици Хиландарској“ Љубомира Симовића 
у којој се променом кроз падеже понавља рефрен „Твоја трећа рука“ и симболички упућује на 
Дамаскина; као и песма „Хиландар“ Васка Попе која предсказује страдање све три руке „Црне 
мајке Тројеручице“. На ову нит поетичког интертекстуалног уврежавања, коју Александар Пе-
тров дефинише као византијски канон српског песништва 20. века (Петров 2008: 30), надовезао 
се својим песничким стваралаштвом и Милосав Тешић.18 

6. ЗАКЉУЧАК 

У раду је приказана компаративна анализа поетичког комуникацијског процеса између 
библијског подтекста и песничког текста. Обе књиге апсорбују искуство истог формалног и сад-
ржинског предлошка – византијски канон који је реформисао Јован Дамаскин и девет библијских 
песама, али ће Седмица продубити и додатно усложњавати чин подражавања поетичког изво-
ришта. Четири канона отварају, са једне стране јаке дословне везе са Библијом, а са друге их 
проблематизују и усклађују са властитим версификацијским и тематско-мотивским током. Збир-
ка Милосава Тешића реактуелизује општехришћанску и српско-византијску духовност посред-
ством форме, где се версификацијским експериментом средњовековни литургијски жанр доводи 
у актуелну историјску ситуацију; у задати оквир савременог српског песништва. 

Резултат укључивања садржине Светог писма у својеврсни поетичко-естетички палимпсест 
поетског текста отвара пут настанка поетске молитве. Поетичко обликовање поетске молитве, од-
носно лирског тона са наглашеним елементима молбе и мољења, основна је књижевнотеоријска 
константа за препознавање Лалићеве и Тешићеве поетике у контексту византијске духовности. 
Расветљавање библијског подтекста потка је за рад на проналажењу елемената поетске молитве у 
овом типу песништва. Даљом анализом могуће је створити потпунији оквир утицаја византијске 
духовности и Библије као основног литерарног узора на друге савремене српске песнике, попут 
Слободана Костића, Ивана Негришорца, Рајка Петровог Нога, Матије Бећковића и других.

17  Укрштањем вертикалне „У“ и хоризонталне „Х“ осе добија се крст (+), симбол хришћанства.
18  Више о везама богородичних песама Ивана В. Лалића и Љубомира Симовића види у: Јовановић 2018: 100–101. 
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A COMPARATIVE PICTURE OF THE BIBLICAL SUBTEXT IN IVAN V. LALIĆ’S ČETIRI KANONA AND 
MILOSAV TEŠIĆ’S SEDMICA

Summary
The paper demonstrates a comparative analysis of the poetical communication process between the biblical 

subtext and the poetic text in collections Četiri kanona by Ivan V. Lalić and Sedmica by Milosav Tešić. An ana-
lytical approach to the poetry of modern Serbian poets originated from two stances in literary theory: 1. Nikša 
Stipčević who defines Lalić’s poetry as “sculpting the sorrow of the poet in work and in prayer” and 2. Aleksandra 
Stojanović who deems Tešić’s opus as a unique “arch spanning language and prayer.” Both poetry collections ab-
sorb the experience of the same formal and contextual basis – the Byzantine canon which was reformed by Saint 
John of Damascus and nine biblical songs but Sedmica deepens any further complexities in supporting the poetical 
source. Četiri kanona opens, on the one side, strong literal ties with the Bible, while on the other, it perceives them 
as a problem and adapts them to its own versification and the themes and motifs present in the collection. Milosav 
Tešič’s collection reactuelizes the general Christian and Serbian-Byzantine spirituality through form, where the 
Medieval liturgical genre is brought into a topical historical situation through a versification experiment; into the 
given frame of Serbian poetry. The result of including the content of the Holy Scripture into a unique poetic and 
aesthetical palimpsest of a poetic text is the opening a path for the poetic prayer to exist. The conclusion of the 
paper is that poetic shaping of the poetic prayer, i.e. the lyrical tonality with pronounced elements of request and 
praying, is the basic literary and theoretical basis for recognizing Lalić’s and Tešić’s poetics in the context of Byz-
antine spirituality. Further analysis of these traits of poetics makes it possible to shed light on Byzantine themes 
and motifs in Serbian poetry.
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KONSTANTIN BRANKUŠ I MIRČA ELIJADE: IN MEDIAS RES, ILI 
POTRAGA ZA SMISLOM POSTOJANJA

Naša namera je da ukažemo na činjenicu da dva velikana svetske kulture poreklom iz Rumunije, vajar Konstantin 
Brankuš (Constantin Brâncuşi, 1876-1957) i istoričar religija i književnik Mirča Elijade (Mircea Eliade, 1907-
1986),  koji su „zaokružili” celokupnost svoje kreativnosti u dijaspori, ispoljavaju veoma sličnu sliku o svetu. Nji-
hova slika o svetu je zasnovana na potrazi za stvarnošću (i za smislom postojanja)  koja izmiče vremenu i istoriji, 
samim tim je  transistorijska i smisaona. To je potraga za samim smislom bivstvovanja koje se nalazi ispod privida 
čovekove materijalne realnosti i uobičajenog života. Ovaj rad, koji se bavi paralelom između dva pomenuta  ru-
munska stvaraoca, zanimljiv je naročito zbog činjenice da tragovi koje su oni ostavili u globalnoj kulturi XX veka 
ne slede laicizirane modele misli i umetničkog izražavanja, niti tendenciju ka dekonstrukciji stvarnosti, koji su 
prisutni i opšteprihvaćeni tokom njihovog života i stvaranja, a postoje i dan danas. Naš rad će da pristupi i objasni 
(skoro istovetnu) organsku koncepciju o svetu zajedničku za oba autora. Pojam svetog kod Elijadea i pojam esen-
cijalnog kod Brankušija predstavljaju ključne reči u okviru njihove potrage za poreklom stvari i prvobitnim, koji se 
ispoljavaju in medias res u njihovim delima, u smislu epifanije ili hierofanije. Takva vrsta potrage, koja je tipična 
za tradicionalnog čoveka, u biti je ontološka i gnoseološka, te podrazumeva prisustvo dihotomije između svetog 
i profanog, esencijalnog i prividnog,  vrednosnog i bezvrednog, postojanog i u vremenu promenljivog, centra i 
periferije. Upravo ta vrsta dihotomije predstavlja osnovno tkanje koje služi kao podloga za razumevanje njihovih 
dela, koja su izražena, različitim sredstvima: dok se Elijade izražava putem reči (u naučnim delima i beletristici), 
Brankuš se izražava putem prirodnih materijala pomoću kojih vaja svoje ideje, koje, inače,  predstavlja i u pisanoj 
formi  aforizmima.  

Ključne reči: Elijade, Brankuš, sveto, esencijalno, smisao

1. UVOD

1.1. In medias res kao epifanija. Figurativnost i apstrakcija

Figurativna umetnička dela mogu služiti kao najočiglednija ilustracija principa in medias res1, 
jer autor (vajar, slikar, književnik itd.) ovekovečuje - kako se obično kaže - neki trenutak (u kamenu, na 
platnu, na papiru i sl.), koji se, na taj način, izdvaja iz sekvencije vremenskog toka. Međutim, umetnik, 
u stvari, ne ovekovečuje vreme, koje je fluidno, već fiksira, pokušava da statički oblik materiji, koja, 
inače, u vremenu, ne samo što menja izgled, već i konačno nestaje.2 U tom smislu, in medias res može fi-
gurativnost da iskoristi i predstavi kao izgovor za raspravljanje o nekoj stvari ili radnji o onom što je bilo 

1  Latinski pojam in medias res (u sredinu stvari, ili na sred stvari), koji je uveo rimski pesnik Horacije, označava da se opisivanje 
toka stvari/radnje ne odvija dijahronijski (kao što je to slučaj u bajkama, na primer, koje počnu sa „bilo je jednom…“), već da 
se umetnik prvobitno usredsređuje na neku, po njemu, značajnu situaciju. S obzirom na ukidanje dijahronijskog redosleda, 
strogi uzročno-posledični odnos postaje relativan i, na taj način, omogućuje različita tumačenja. Zato, po nama, pojam in 
medias res, omogućava ne samo tumačenja karakteristična za otvorena dela, već i sagledavanje različitih epifanija/hierofanija, 
dosetki, asocijacija pisca, sve do uvođenja suptilne semantičke simbolike i mogućnost polisemičkih interpretacija.

2  Princip postajanja (engl. becoming; rumunski devenire) označava činjenicu da sve šta je materijalno, se u vremenu rađa, 
razvija se, a zatim se raspada i nestaje. „Postajanje“ se često koristi u korelaciji sa pojmom „postojanje“, u kom odnosu, 
„postajanje“ predstavlja samo jedan deo/vid celokupnog „postojanja“.
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i nestalo, ali je dovelo do onog što se sada u umetničkom delu zbiva, što će takođe nestati. Figurativnost, 
kao čisto podražavanje, kao fotografija i nema svrhu, osim u sećanju, bilo da je lično, ili kolektivno. 

Od antičkih figurativno isklesanih bogova, preko srednjovekovnih ikona, koje predstavljaju ra-
zne svece, do pobedonosnih junaka i heroja nacije iz XIX veka (na primer), pa sve do dekonstruisane 
figurativnosti i apstraktnih oblika moderne i postmoderne umetnosti stoji određeno čovekovo kreativno 
osmišljavanje stvarnosti, kao intertekstualna namera. Umetnik ili književnik ne ovekovečuje trenutak, 
što smo već napomenuli, tako kako može da nas prevari figurativna umetnost, već ispoljava određenu 
nameru, izlaže određenu svoju kreativnu (često polisemičku) viziju in medias res, što je izraz koji se 
može podjednako odnositi i na određeni trenutak sopstvenog života, kada je odjednom nešto suštinsko 
shvaćeno, ili dokučeno, a vezano za sam smisao ličnog ili opšteg postojanja, za smisao svoje ili šire re-
alnosti. U tom trenutku, vreme kao da je stalo, rođenje i smrt se poklapaju, što je, na primer, maestralno 
prikazano u poznatoj pesmi T. S. Eliota, The Journey of the Magi3, koja predstavlja samu epifaniju4, kao 
veoma smisaoni oblik vezan za izraz in medias res. Mirča Elijade je takvo stanje nazvao hijerofanijom.5 

Kod Elijadea, kao i kod Eliota (ali i kod poznatog vajara Konstantina Brankuša – što ćemo dalje 
u tekstu videti), jedan od najboljih inicijatora epifanije/hijerofanije može biti sama umetnost, koja se 
može smatrati na neki način ćerkom mita, i koja, kao takva, barata takođe iskustvima otkrovenja“, te još 
uvek može odigravati značajnu ulogu u iskustvenom produbljavanju čovekovog shvatanja stvarnosti: 

Estetički univerzum može biti upoređen sa univerzumom religije. U oba slučaja, radi se o individualnom 
iskustvu (o umetničkom iskustvu pesnika i njegovog čitaoca s jedne strane i religioznog iskustva, s druge 
strane) i o transpersonalnoj stvarnosti (umetničko delo u muzeju, pesma, simfonija, božanska figura, ritual, 
mit, itd.)... I umetničko delo i ,,religijske činjenice” imaju specifičan način postojanja: oni postoje u sop-
stvenom sistemu vrednosti, u posebnom univerzumu. Činjenica da ovaj univerzum nije fizički univerzum 
našeg trenutnog iskustva ne znači da je on nerealan (Eliade 1994: 20).

Epifanija/hierofanija se zapravo odigrava in medias res kada se nekako dolazi do iskustva pro-
dora univerzuma vrednosti (koji je neki sasvim drugi univerzum - ganz anderes) u fizički svet. S obzi-
rom da koristi iste ,,instrumente” kao i religija (na primer, muziku, simbole, arhetipove itd.), umetnost 
takođe ima, po Elijadeu, ontološku i gnoseološku funkciju i sposobnost da probudi uljuljkanu profanu 
svest usmeravajući je ka shvatanju šire, sveukupne stvarnosti. Budući da je poreklo umetnosti u religiji 
i služeći se takođe epifanijom, umetnost je za Mirču Elijadea jedan od glavnih instrumenata svetog u 
današnjem profanom svetu. Elijadeova naučna, kao i prozna dela predstavljaju pokušaj da se pomogne 
modernom čoveku da prevaziđe svoju krizu svesti, svoju egzistencijalnu dramu, svoju ljudsku sudbi-
nu, čineći ga svesnim svojih svetih modela ponašanja s jedne strane, kao  i značajnog, šireg sveta koji 
prevazilazi puko istorijsko vreme, s druge strane. Umetnost, kao i religija daju čoveku mogućnost da 
pronađe i shvati metaistorijski značaj postojanja, što čini samu kulturu. Jer kultura, kao „stvaranje - na 
svim ravnima i u svakom smislu te reči je specifična crta ljudskog stanja“ (Eliade 2007: 173) 

1.2. Uloga kulture u okviru fluidnosti vremena. Figurativno, apstraktno i esencijalno

Budući da je vreme fluidno, kako je i Pol Riker (Ricoeur, 1984) konstatovao, jedino ga prikazi-
vanje radnje/događaja/stvari određuju i fiksiraju, te se jedino na taj način se o vremenu i može govoriti. 
U okviru same kulture, in medias res, kao središte događaja, kao epifanija ili, pak hierofanija, možemo 
da uzmemo u obzir bilo koji trenutak, obeležen/fiksiran određenim delom, pomoću kojeg shvatamo ne-

3 https://poetryarchive.org/poem/journey-magi/ 
4  Epifanija je 12. dan posle Božića, kada se Isus kao beba prikazuje troma Kraljevima koji su odjednom shvatili zašto 

su putovali, da njihovo putavanje nije bilo besmisleno lutanje. (Matej 2: 1-12) U prenosnom smislu, epifanija označava 
trenutak velikog otkrovenja ili shvatanja.

5   Hijerofanija je manifestacija svetog - na Grčkom: ἱερός; sveto/sakralno, a glagol phainein: izgledati, pojaviti (se).V. i: u 
Dan, 2019: 223. 
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što bitno. Kako Brankuš, tako i Elijade, upravo to nameravaju da prikažu posredstvom svojih dela. To 
samo po sebi podrazumeva intertekstualnost analize, od strane posmatrača skulpture ili čitaoca teksta, 
jer, kad pažnju usredsredimo na odeređeno delo, neminovno je da će asocijacije, proizišle iz našeg već 
stvorenog kulturnog prtljaga, doći do izražaja, te tako i možemo da upoređujemo rad vajara i književ-
nika u okviru iste tematike. U okviru fluidnosti vremena, kultura, kao celina, predstavlja dijahronijski, 
ali i intertekstualni diskurs o čovekovom postojanju, a i o osmišljavanju istog, o njegovim sukcesivnim 
realnostima kroz istoriju, bez obzira da li su te realnosti figurativne ili ne, teističke ili, pak, ateističke.6 
Isklesana praistorijska ili antička božanstva, ikone, spomenici Lenjinu i slično, ma koliko bili figurativni 
(to jest prividno realni) predstavljaju toliko mitova u prividnoj odeći stvarnosti, a obično su antropomor-
fni. Sve to predstavlja čovekov kreativni napor da osmisli, vrednuje i definiše realnost, po određenim 
kriterijumima (uhvaćenim u tim delima in medias res), a koji se menjaju iz veka u vek. 

Veliki umetnici, kao stvaraoci kulture, samu definiciju vrednosti (to jest, metaistorijske, smisaone 
stvarnosti), preklapaju sa trajnim i suštinskim, sa onim što neće biti izmenjeno/opovrgnuto tokom fluid-
nosti vremena i što ostaje kulturna referentna tačka in medias res. Zato, veliki stvaraoci, osim svesnog ili 
nesvesnog korišćenja intertekstualnosti prisutnoj u referentnim tačkama kulture i sami stvaraju u svojim 
delima, simbole i slike7 izvedene iz ličnog, dubinskog životnog iskustva, u okviru sopstvenog traganja 
za ontološkim značenjima. Zato su ti stvaraoci, u prenosnom smislu, poput maga/kralja iz navedene 
Eliotove pesme, čije  putovanje po fizičkom svetu nije puko lutanje, već ono služi sagledavanju i prepo-
znavanju neke šire ontološke istine koja se krije ispod vremena i prostora: „Potpuno je nemoguće danas 
izraziti nešto stvarno, samo tako što ćemo oponašati spoljnu površinu. Ono što je stvarno to je sama 
suština. A ako se približite pravoj suštini stvari, doći ćete do jednostavnosti.” (Brancuşi: 1976: 242) Na 
sličan je način, slikar Pikaso (Picasso) tvrdio da apstraktna umetnost i ne postoji, jer je ona uslovljena 
nečim što čovek već zna, a sve što neko može već da zamisli nije apstraktno. Apstrakcija je dakle nešto 
što ne postoji i što je nezamislivo, dok je figurativnost ne samo prikazivanje nestalog materijalnog obli-
ka, već i preklapanje stvarnosti i mita. Predstave antičkih bogova, ikona, junaka i slično, iako prikazane 
u figurativnom obliku čine, u intertekstualnoj interpretaciji, antropomorfne mitove u prividnoj odeći 
stvarnosti.

2. METAFIZIČKI VID STVARANJA KOD MIRČE ELIJADEA I KONSTANTINA 
BRANKUŠA

2.1. Unutrašnji egzil, homo semnificans i umetnost kao religija

Verujemo da Elijadeovu i Brankuševu potragu za dubljim, ontološkim smislom možemo objasniti 
u prvom redu samoizgnanstvom u odnosu prema domovini.8 Fizički egzil pretpostavlja suočavanje sa 
novom sredinom i njenim mentalitetom, novim kriterijumima za definisanje stvarnosti, kao i preispi-
tivanje o sopstvenoj slici o svetu i o svom pravom identitetu. Zato je fizičko izgnanstvo dobro tlo za 
unutrašnje izgnanstvo i potrebu obojice rumunskih stvaroca da izraze u svojim delima ontološka pitanja 
vezana za sopstveni identitet, kao i da kriterijume za definisanje „stvarnosti” postave van vremenskih i 
prostornih koordinata. Traganje za ontološkim smislom označava potragu za jedinstvenim smislom po-
stojanja, a koji je  opštevažeći za čoveka kao takvog, kao biće, bez obzira na laicizirane vrednosti doba 
u kojem živi.

6   „Kultura nije ‘nadstruktura’, kao što smatraju marksisti: ona predstavlja specifičan položaj čoveka. Ne možete biti čovek, a 
da niste kulturno biće”. (Eliade 2007: 81) 

7  V. u Elijade, Mirča (2015). Slike i simboli. Ogledi o magijsko-religijskoj simbolici. Prevod: Dušan Janjić. Beograd: Faktum 
izdavaštvo.

8  Napustivši rodnu zemlju, Rumuniju, Brankuš je do kraja života živeo u Parizu; dok je Elijade boravio u Londonu, Lisabonu, 
a zatim je živeo u Parizu i Čikagu., gde je i preminuo.
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Mirča Elijade kao da se namerno okreće protiv stava savremenog čoveka, koji desakralizuje ko-
smos i postojanje; kako Elijade, tako ih i Brankuš, u stvari, re-sakralizuju pronalazeći u simbolima i 
mitovima, suštinu svetog skrivenog u profanom. Adrijan Marino (Adrian Marino) je s pravom primetio 
da je „za Elijadea sveti čovek prvenstveno homo semnificans. Otvaranje prema sakralnom [svetim] 
sastavni je deo ljudskog stanja, strukture svesti a ne faza u istoriji ove svesti”. (n.p) (Marino: 1980, 
155) Biti homo semnificans, označava sveopštu čovekovu potrebu da traga za ontološkim značajem, 
što predstavlja samu strukturu svesti, koja se samo ispoljava u različitim oblicima kroz vreme i prostor.

U sekularizovanom svetu dvadesetog veka a koji sebe smatra oslobođenim od bogova, dvojica 
rumunskih stvaraoca otkrivaju, svaki sopstvenim sredstvima izražavanja, prostu činjenicu, da je atei-
zam isto kao i teizam, jednostavno mit, to jest verovanje kao vrsta konstrukcije stvarnosti s kojom se 
čovek identifikuje. Suština stvarnosti (kako Brankuš kaže) se ne nalazi u trenutnom, savremenom (pa 
i prolaznom) pogledu na svet, već u iskustvu sopstvenog postojanja (bitisanja), kao deo sveukupnog 
postojanja; to je iskustvo svojstveno čoveku, bez obzira na vremenske, prostorne, mentalitetske, reli-
giozne, ideološke ili bilo koje druge koordinate u kojima se odvija njegov život, jer, čak i laik, uz ili 
mimo svoje volje, živi svoje dane i noći, sanja svoje snove, on je i dalje deo Kosmosa, to jest, sveopšteg 
postojanja. (Elijade 1989: 9-10) Štaviše, “bez obzira na dostignuti stepen desakralizacije sveta, čovek 
koji se odluči za profani život ne uspeva potpuno da ukine religiozno ponašanje. Čak i najdesakralizo-
vanije postojanje zadržava tragove religiozne valorizacije sveta.” (Eliade: 1995, 23) Posmatrajući laika 
kao homo semnificans-a, koji još uvek traga za ontološkim značenjima, Brankuš veruje da umetnik ima 
neku vrstu duhovne misije prema svetu, jer “Svet se može spasiti putem umetnosti”. (Brancuşi: 1976: 
242) Ako se za Elijadea homo semnificans nalazi između pojmova svetog i profanog (ali postavljajući u 
centar svojih diskusija homo religiosus-a i njegov odnos prema istinitoj priči/mitu, koji takođe postoji 
u profanom čoveku, kao arhetipska struktura svesti, bez obzira na sadržaj same istinite priče), za vajara 
Brankuša dihotomija, sveto - profano, bolje rečeno smisao i besmisao nalazi se u okviru suprotnosti: sa 
jedne strane bitno/realno sa druge - biftek:

Podsetite Brankuša na lepotu klasične odeće, mišićavu silu prikazanu od  Mikelanđela... on će vam odgo-
voriti jednom rečju. Uštine kožu ručnog zgloba, delujući veselo i promrmlja: „biftek” ... Ljudi se plaše, za-
dovoljni su onim što je spolja, odećom i mesom, onim što je fizičko, a ne mentalno. Naravno, nije lako dati 
opipljivu formu nečemu što je čisto mentalno - tako da umetnici koriste najjednostavniji način prenošenja 
svojih misli: oni i dalje uživaju u veličanstvenosti odevnih predmeta, preteranom pokretu, sentimentalnom, 
„bifteku”. (Eric Shanes, 1997,42)

Ni Brankuš ni Elijade nisu hteli da se pridržavaju internacionalizma avangardnih ili egzistenci-
jalističkih raspršujućih ideja, modernih na globalnom nivou. U svom unutrašnjem egzilu, proizašlom 
iz njihovog odlaska iz domovine Rumunije, tada periferne zemlje sa kulturne tačke gledišta, u zapadnu 
Evropu, pa čak i u Sjedinjene Države, osećali su potrebu da pronađu zajednički ontološki imenitelj za 
sve što postoji, ali  istovremeno i onaj unutar svakog čoveka uopšte, za samo stanje postojanja; to je 
stanje koje nije uslovljeno hirovima i promenama istorije, temporalnošću, ali i u konkretnom toposu, 
neuslovljenom mentalitetom, modom, pa čak ni fiziološkim, biološkim imperativima, zamenjujući sve-
tovne potrebe frenetičnošću stvaranja. Elijade je neprekidno studirao i pisao, dok je Brankuš, glačajući 
svoje kamenje, u stanju meditativnog stvaranja, kao asketa, veoma cenio samoodricanje: „Askeza u 
umetnosti mi se čini neophodnom. A u meri u kojoj je telo pod kontrolom volje, život i moći će nam 
se povećavati. Put do unutrašnjeg prosvetljenja uključuje mnoge ozbiljne žrtve ... Spoljni život ostaje 
iluzija” (Brâncuși, op. cit: 244)

U ovom kontekstu samoizgnanstva, odricanja i odvojenosti od privida sveta i ljudskog stanja 
(condition humaine), dvojica rumunskih stvaraoca meditiraju o samoj nepostojanosti materije, koja je 
podvrgnuta dejstvu vremena (opus tempi) i mogućnosti/potrebi da čovek, kao homo semnificans razmi-
šlja o zaustavljanju vremena, ili o regresiji u vremenu, o meditativnom stanju bivanja kao takvog, na po-
četku stvari, u suštini kao u illo tempore. Elijade i Brankuš razmišljaju poput arhaičnog/tradicionalnog 
čoveka da se život u vremenu ne može popraviti, već mora biti ponovo stvoren, povratkom na sam izvor. 
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(Eliade 1975: 43-44)  Illud tempus je vreme kada život postoji in nuce, iskonski, arhetipski, kao ideja, 
nepromenjena i neokrnjena manifestacijom kroz materiju, koja je tokom vremena podložna propadanju 
i zakonima entropije. 

I Brankuš i Elijade, iako pripadaju različitim generacijama dvadesetog veka (Brankuš je bio ge-
neraciju stariji od Elijadea i mnogo manje kultivisan od njega), osećaju potrebu da ilustruju svojim 
radovima, nevezano da li je material putem kojeg se izražavaju reč ili materija, istu stvar: neophodnost 
vraćanja na primarni princip, koji je soteriološki. To oslobođenje od privida materije, povezano je sa po-
novnim povezivanjem čoveka sa kosmosom kojem pripada, kao deo svega. Ovo ponovno povezivanje 
(re-ligare) njihova je religija, koja nije religioznost u opšteprihvaćenom smislu te reči, već predstavlja 
put do značenja. Na ovom egzistencijalnom, a i stvaralačkom putovanju, uvek se podrazumeva paralela 
u slučaju obojice Rumuna, između sveta danas, odvojenog od suštine i značenja i toga kakav je svet u 
stvari, suštinski i predivan: „Misija umetnosti je stvaranje radosti; i ne može se umetnički stvarati, osim 
u ravnoteži i duševnom miru. A mir se ostvaruje odricanjem. La paix et la joie. La joie et la paix. Voilà!” 
(Brâncuși, op. cit: 243) Ovde se i Brankuš i Elijade, u svom unutrašnjem izgnanstvu, žale zbog profanih 
pojava, shvaćenih kao stvarnost od strane sekularizovanog sveta, daleko od njihovog ontološkog centra 
identiteta, sveta fasciniranog „biftekom” i/ili istorijskim pojavama. Njihov kreativni, globalni pristup je 
zapravo re-ontologizacija onoga što je dezontologizovano. To se postavlja kao vrsta misije stvaraoca, 
jer: „Čovek stvara sopstveni svet pružajući radost drugima. – putem umetnosti, ali samo kada je dostigla  
istinsko prosvetljenje“. (Ibid, 244)

2.2. Meditacija o glagolu biti (esse) i put ka centru

Pojam unutrašnji egzil Elijade objašnjava u svom brilijantnom eseju Put ka centru (Drumul spre 
centru), gde konstatuje da se „Sokratova tehnika oslanja na ovu činjenicu: da svaki čovjek sadrži istinu u 
sebi; treba ga samo podsetiti na to, izvesti ga na svetlo” (Eliade: 1991, 128) Postoji sličnost u shvatanju 
kod Sokrata i u  indijskoj filozofiji, u kojoj se ljudska patnja shvata kao posledica činjenice da je čovek 
zaboravio da je njegova duša u stvari slobodna, a ignorišući tu situaciju duše, čovek ignoriše sopstveni 
centar. Pod dušom se podrazumeva ontološka celina: nous, spiritus a ne psiha [psyche], anima, poveza-
na sa psiho-mentalnim životom kao suptilnom manifestacijom materije:  

Nešto pre Sokrata, Upanišade su objavile: Ti si to! (tat twam asi). To, to jest, Brahman, apsolutna realnost, 
identična je atmanu, duhu čoveka. Put ka mudrosti, ka slobodi  je put do središta vašeg bića. Ovo je naj-
jednostavnija definicija koja se može dati metafizici uopšte. Interesantno je da se slična definicija može 
dati i religiji uopšte: put do centra. [...] Tako je žrtveni ulaz u sveto područje - put do centra, do Apsolutne 
Stvarnosti. Jer sveto znači: esse, apsolutna stvarnost, suprotstavljena profanom, postajanju, životu, i pojmu 
non-esse. Naravno, ovi putevi ka centru - metafizike i religije - imaju suprotne pravce: metafizika otkriva 
centar u čoveku (tat twam asi); religija otkriva centar u svetom, izvan čoveka (ganz anderes). [...] Istina je 
da u prvom slučaju metafizičkog itinerara čovek otkriva u sebi apsolutnu realnost (atman), ali jednako je 
istina da ovaj ontološki princip ne pripada čoveku kao takvom, već ga prethodi i prevazilazi, transceduje. 
(ibidem, 130)

Za Elijadea nije iznenađujuća činjenica što je sklon, pored metafizike (ili u okviru nje), jogi i 
budizmu (poznat je njegov boravak u Indiji, njegova doktorska disertacija o indijskoj filozofiji i još dve 
studije koje je objavio o jogi). Treba, međutim, primetiti da se Brankuš savršeno uklapa u gorenavedenu 
metafizičku viziju: poznata je njegova sklonost prema tibetanskom mudracu, Milarepi, čiju je knjigu 
stalno držao na dohvat ruku, te su mu, zato, prijatelji dali nadimak „Milarepa sa Monmartra”.  Za njega, 
tragati  za središtem u sebi samom znači otkriti središte svih stvari tako što ćemo videti ideju koja stoji 
iza materije. Takva vrsta epifanije ili hijerofanije, predstavlja samu Brankuševu ars poetica: 
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Kada vidite ribu - ne mislite na njene krljušti, ali mislite o brzini njenih pokreta, njenom briljantnom telu, 
koje pliva - viđenom kroz vodu. Pa, evo šta sam hteo da prikažem. Da sam reprodukovao njena peraja, 
krljušti ili oči, zaustavio bih njeno kretanje; i dobio bih jednostavan (statični) uzorak stvarnosti. Dok sam 
ja hteo da uhvatim iskru – unutrašnji duh. (Brâncuși: 1976, 247)

U istom smislu, Brankušijeve ptice nemaju oči i perje, grubu materiju, od kojih vajar odustaje, da 
bi izrazio idealističku/idealnu/idejnu suštinu ptice i koja se  poistovećuje sa   njenim letom u visine. To 
je možda neka vrsta ilustracije Platonove Teorije formi, jer, uz Milarepinu knjigu, Brankuš je pročitao i 
nanovo čitao Platona i ta dvojica autora su bila uvek na dohvat ruke vajara u njegovom ateljeu u Parizu. 
Uz pomoć Elijadeovih studija, možemo bolje razumeti Brankušijevu seriju izvora duhovnih inspiracija, 
a to su: specifičnost tradicionalnog rumunskog mentaliteta i kulture, Platon9 i podudarnost duhovnog 
puta kod Sokrata i gorenavedene jogističke i budističke vizije i prakse. Jedan od Brankušijevih egzegeta, 
Erik Šejns (Eric Shanes), svodi temelj tehnike i vizije poznatog rumunskog vajara na Platona u svojoj 
studiji, koja se zapravo zove Brankuš i Platon - odlučujući uticaj. (Brâncuşi şi Platon – influenţa deci-
sivă, Shanes 1997: 41) Mi se ne slažemo, jer postoji čitav niz stvaralaca u rumunskoj kulturi10 koji su 
tragali za prvobitnim, a čija je misao obeležena metafizičkim ontološkim i gnoseološkim kriterijumima 
i pitanjem postojanjem in nuce – što se ne može svesti pod Platonovo tutorstvo, koji je, ako je verovati 
Elijadeu, samo filozof koji uvodi tu tradicionalnu viziju već prisutnu na europskom planu, u koherentan 
sistem mišljenja i izražavanja. Metafizička vizija sveta, koju podjednako ispoljavaju Brankuš i Elijade, 
prisutna je u svim tradicionalnim kulturama; rumunski stvaraoci je samo prenose u svoja dela.

2.3. Figurativnost kao beživotnost i umetnost kao ontološko otkrovenje

U okviru metafizičkog pogleda na svet, slike, simboli i arhetipovi, svojom polisemijom omogu-
ćavaju komunikaciju između dve ravni postojanja: esse i non-esse. Koristeći te umetničke procedure, 
stvaralac je sposoban da, in medias res reaktuelizuje ne samo događaje iz vremenske, istorijske ravni, 
već i da materijalizuje principe i ideje, koji pripadaju vanvremenskom. Međutim, sama intertekstualna 
analiza, koristeći činjenice prisutne u kulturi, barata njima kao sa određenim kulturološkim varijanta-
ma, konstantama, koje su istrgnute iz istorijskog vremena. Na primer, reći samo da Brankušijeve ptice 
predstavljaju ideju leta nije sve,  jer, tradicionalno, let je simboličan čin, vezan za vaznesenje, ali i za 
prelazak iz „carstva u carstvo - drugi svet“; a sve je to zajedno vezano za, kulturološki gledano, slučaj 
čarobne ptice iz rumunskog folklora (Pasărea măiastră, ili Măiastra), koju je Brankuš oblikovao u više 
varijanti zvanim ili po svom rumunskom imenu, ili kao Čarobna ptica, Ptica u prostoru, Zlatna ptica, 
ili jednostavno Ptica. U suštini, za Brankuša je svaka ptica čarobna, samo zato što je u stanju da se 
prirodno kreće kroz ravni različitih gustina i svojstava (zemlja i vazduh), za razliku od čoveka, kome 
samo metafizika (kao let iznad materije, kao transcendencija) pruža mogućnost da se kreće po različitim 
ravnima postojanja, dok biva u fizičkom telu, vezan za zemlju. Može se reči da je i sam umetnik, poput 
Brankuša, vrsta ptice, jer ume da se kreće u obe ravni postojanja: vremenskoj i vanvremenskoj. 

Za Brankuša, zapravo spoj ideja i materijala otkriva suštinu. To je proces koji se odvija putem 
internog otkrovenja, centralnog, te je, stoga, njegovo vajanje fundamentalno različito od predrasuda 
mnogih vajara: 

Uopšte uzev, vajari koriste materiju dodavanjem, kada bi zapravo trebalo da deluju oduzimanjem. Upotrebiti 
mekan materijal i nastaviti dodavanjem dok se ne postigne unapred zamišljeni oblik a zatim to isto primeniti 
na drugi, trajan i čvrst materijal, zločin je protiv prirode. Svi materijali u sebi sadrže skulpturu koju čovek želi; 
ali on mora da se trudi, da skulpturu istisne, uklanjajući suvišan materijal koji je pokriva. (Id.241)

9  Elijade misli da Platonova Teoria forme predstavlja „primitivnu ontologiju”, koja istrajava u grčkoj misli, a da je platonizam  
najrazvijenija verzija ove primitivne ontologije: https://en.vikipedia.org/viki/Mircea_Eliade#cite_note-159 (pristupljeno u 
18. maja 2018) 

10  na primer : Mihaj Eminesku, Lučijan Blaga, Jon Barbu, Liviu Rebreanu, Nikita Stanesku itd.
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Imati kao referentnu tačku spoljne modele ne samo da bi dovelo do stvaranja beživotnih tela11, već 
bi to bilo i neka vrsta bogohuljenja protiv same prirode. Figurativna umetnost, stvorena pomoću spolj-
nih modela, ne samo da nema veze sa suštinom, već vređa sam koršćeni materijal: „Drvo je, na primer, 
samo po sebi, a i u svim aspektima, vajarsko. Ne bi trebalo da ga uništavamo, ne bi trebalo da mu damo 
objektivnu sličnost onome što je priroda stvorila od nekog drugog materijala.“ (Id: 241) 

To što Elijade definiše kao hijerofaniju, sveprisutno je u delima Brankuša; u jednom od svojih 
aforizama, Brankuš kaže: „Zlatna ptica ... obrađujem je neprestano... Ali je još nisam pronašao...“. (Id: 
246)  Isto tako je postupio i  prvobitni umetnik, Elijadeov homo religiosus, koji je očekivao otkrovenje, 
hierophaniju onoga što jeste. U drugom aforizmu, u istom smislu, Brankuš tvrdi: „Stalno se podsećam! 
Ne bi me tražio - da me nisi našao, već davno!...” (Id: 243)

U celokupnom opusu Mirče Elijade (kako naučnom tako i primenjenom u njegovoj beletristici), 
ova pojava (hijerofanija) se definiše kao otkrovenje svetog skrivenog /kamuflirnog u profano. Međutim, 
Elijade shvata sveto na isti način na koji Brankuš govori o esencijalno”, te ne treba pomešani pojam 
svetog sa pojmom religioznosti, jer „sveto je elemenat strukture čovekove svesti, a ne etapa u istoriji 
svesti“ (Eliade 1994: 6) Zato se sveto kod Elijadea i esencijalno kod Brankuša  moraju dovesti u vezi 
sa smislom postojanja, u odsustvu čijeg, čovek prihvata čak i simulakrum smisla o stvarnosti. U tom 
pogledu, nestanak religija ne pretpostavlja nestanak religioznosti, jer 

...sekularizacija određene religijske vrednosti i sama je religijska pojava koja, u stvari, ilustruje zakon 
univerzalne transformacije ljudskih vrednosti; „profani“ karakter određenog ponašanja, koje je prethodno 
bilo „sveto“, ne pretpostavlja nikakav prekid; „profano“ je samo nova vrsta ispoljavanja čovekove iste 
konstitutivne strukture, a koja se prethodno manifestovala kroz „sakralne“ izraze (v. Eliade, 1995: 9, 10) 

Samo u tom smislu, umetnost nije slučajnost (kako tvrdi Brankuši), jer čini suštinu stvari. Takođe, u 
tom smislu, umetnost olakšava proces sticanja znanja, što predstavlja značajnu činjenicu za mnoge rumun-
ske umetnike, počev od Emineskua, gde je gnoseološka strana deo strukture stvaralaštva. Prema Brankušu, 
njegova umetnost, budući da je suštinska, jeste stvarna, realna, i ne može biti apstraktna na način na koji 
je kategoriše kritika umetnosti, koja predstavlja primenjenu umetnost terminima: figurativno i apstraktno. 
Što se tiče modela umetnika i figurativne umetnosti  Brankuš primećuje: „Čemu raditi po modelu?  Jer bi 
to sigurno vodilo isklesanim beživotnim telima.“  (Isto 242.) Budući da  nisu ni  figurativne, ni apstraktne 
Brankuševe skulpture su drugačije / ganz anderes kako je konstatovao i Elijade u  pomenutom tekstu Put 
ka centru, one su nešto – sasvim drugo vezano za onaj ontološki princip, koji ne pripada čoveku kao ta-
kvom, nego mu prethodi i prevazilazi ga, iako ga čovek otkriva i u svom biću: tat tvam asi.

Iz ove perspektive, klasifikacije moderne likovne kritike, koje koriste pojmove figurativno i ap-
straktno u proceni umetničkih dela, ispoljavaju, u suštini, pogled na svet profanog čoveka; zato su 
figurativno i apstraktno, u stvari, u istoj meri, na strani istorijskog sveta, materijalnog, vremenskog, ne-
bitnog i proizvode beživotna tela, bilo figurativna, bilo apstraktna.

2.4. Esencijalno kao prvobitno jedinstvo suprotnosti (coincidentia oppositorum) 

 Ispod privida oblika, kao i njihovog figurativnog prikazivanja, kako Elijade tako i Brankuš ra-
zotkrivaju relevantne dihotomije, nazvane coincidentia oppositorum, ili jedinstvo suprotnosti, koje 
predstavljaju, samo zajedno shvaćene, celinu kao funkcionalnu jedinicu (jer se suprotnosti recipročno 
upotpunjuju i definišu). „Shvatanje polariteta u Kosmosu i u ljudskom životu (dan i noć, gore i dole, 
haos i stvaranje, zima-leto, virtualno-manifestovano, muškarac-žena, rođenje-smrt, itd.) služilo je kao 
ilustracija i model periodične obnove univerzuma i života; ono su takođe sačinjavalo teoriju koja je 
trebalo da objasni sveobuhvatnu realnost i, iznad svega, ljudsku sudbinu.“ (Eliade: 1995a: 134) Drugde 
Elijade konstatuje: 

11  Brankuš bukvalno kaže:  „leševa“.
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Čovek je rastrzan i izdvojen. Teško mu je stalno da shvati prirodu ovog izdvajanja, jer se ponekad oseća 
izdvojeno od nečega snažnog, potpuno različitog od njega samoga; a drugi put se oseća izdvojenim od 
nekog „stanja”, koje je nemoguće definisati, vanvremenskog, o čemu se ničeg precizno ne seća, ali o čemu  
se, međutim, seća u dubini svog bića: iskonskog stanja koje je uživao pre Vremena i pre Istorije.  (Eliade 
1995b: 115) 

Ovo iskonsko stanje je Brankuševa nostalgija, koja u tom smislu polaže mnogo na detinjstvo 
čoveka, i kao vrste i kao pojedinca: „Kada nismo deca, već smo mrtvi“ (op.cit.240). Ali tema Sveobu-
hvatnog, kao samosazdane suštine, nemanifestovane u svetu suprotnosti, jeste njegov kredo: zato govori 
o jajetu, kao snažnom simbolu prapočetaka, dok aludira, sa humorom,  na polugu kojom bi Arhimed 
mogao da prevrne svemir: „Ovim oblikom (Jajeta ili Početka sveta) mogao bih da pomerim Vasionu.“ 
(Ibidem, 245)

Želja za vraćanjem ka nestvorenom, bezvremenskom, gde suprotnosti harmonično koegzistiraju, 
prisutna je kod Brankušija ne samo u sadržaju sfernih ili jajolikih oblika njegovih skulptura, već i u 
viziji snova, meditacija, prikazani su kao značajna dela života, mada prividno suprotstavljeni ovome. 
To je, mislimo, razlog zbog čega je Brankuš predstavljao svoje žene (kao glave) kako spavaju; one kao 
da su uspavane čak i kada su isklesane otvorenih očiju; sve ove ženske glave imaju jajolik oblik (oblik 
prvobitnog, esencijalnog principa). Pažljivo, meditativno brušenje, sve dok se ne izbrišu konture između 
isklesanog objekta i zraka, bratstvo između onoga što se vidi, manifestuje i suštine tog vidljivog isklesa-
nog subjekta/objekta, prenošenje je epifanije u materijalni objekt. Ono što je manifestovano kroz skul-
pturu prikazuje, istovremeno, i nemanifestovano. Ovaj pristup se takođe odnosi na coincidentia opposi-
torum. Jer kamen i njegova težina postaju, odjednom i paradoksalno, putem klesanja laki, posredstvom 
vajara, koji je, u meditativnom radu, izbrisao granice između suprotnosti, kojima je podložan materijalni 
svet. Na taj način, umetnik spašava materiju, vrativši je smisaonosti prvobitnog i esencijalnog. 

2.5. Umetničko stvaranje i mogućnost komunikacije između dva sveta. Brankušijev Vajarski 
kompleks u parku u Trgu Žiuu (Târgu Jiu) kao ilustracija principa coincidentia oppositorum 

Privid je za metafizičara Elijadea, a i Brankuša, laička granica, postavljena između materijalnog i 
latentnog/prvobitnog postojanja (iz koga sam čovek potiče, a kome će se vratiti) jer, za njih, glagol biti 
predstavlja funkcionalnu celinu svih vidova sveta. Umetnik može da, u svom stvaralačkom činu (koji 
podrazumeva kako meditaciju, tako i askezu) premosti te vidove iste, jedine stvarnosti, u kojoj suprot-
nosti samo prividno postoje. Brankuš shvata kao svojevrsnu misiju umetnika prikazivanje suštinske 
harmonije između vidljivog i nevidljivog sveta.

Na isti način na koji Brankuševe ptice čarobnice predstavljaju ideju letenja ka drugom svetu, 
dakle coincidentiu oppositorum između ovde i tamo, hijerofanija, tako Brankušev Vajarski kompleks u 
parku iz Trgu Žiua12 ,  predstavlja počast rumunskim borcima palim u Prvom svetskom ratu, a sačinjena 
je od oblika svedenih na esencijalne geometrijske forme, čija je namena ne samo da sugerišu prelazak 
na onaj svet, već i korespondenciju između dva sveta: vidljivog i nevidljivog. Ti svetovi su u stvari 
jedno, nerazdvojiva celina, koja, kao takva, predstavlja Život. Kompleks poznat kao Dolina Heroja  u 
Trgu Žiu, Brankušijev dizajn i delo,  ima četiri skulpturalne komponente: Sto tišine, Aleju stolica, Kapiju 
poljubaca i Stub beskraja, monumentalne skulpture raspoređene na istoj osi, orijentisane sa zapada na 
istok, dužine 1275 m.13

Razumevanje činjenice da umetnost nije slučajnost, i da je „ono se što ste ovde vezali na zemlji 
-  takođe povezuje i na nebu“ (Brâncuși: op.cit, 242) podstiče tumačenje nekih oblika koji su bitni u radu 
Brankuša. Polukrug i kupa raspoređeni su na različite načine, čineći dva po dva jednu celinu, tako dobi-
jajući simboličku rezonansu i omogućavajući semantički nove interpretacije. 

12  Ansamblul sculptural al lui Brâncuşi de la Târgu Jiu
13 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ansamblul_sculptural_Constantin_Br%C3%A2ncu%C8%99i_de_la_T%C3%A2rgu-Jiu
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Na primer, za Stolom tišine, na dvanaest sedišta, kupe  se otvaraju ka ekstremitetima: dole i gore, 
što rezultira oblicima koji liče na peščani sat i mogu da skiciraju ideju vremena na kojem sedi čovek. 
Dvanaest stolica raspoređenih u krug može ukazivati i na dvanaest apostola, dok je okrugli sto, onaj sto 
za kojim je Isus podelio hleb i popio vino sa apostolima u Patetičnoj noći, a taj sto u današnjoj crkvi 
na kojem se hleb se pretvara u Isusovo telo, a vino u njegovu krv jeste sam Isus: krug, centar. U manje 
hrišćanskom tumačenju, dvanaest stolica mogu biti i meseci u godini, koji predstavljaju ciklus večnog 
povratka, kako bi rekao Elijade, a centralni sto može biti podjednako i sunce, predstavljeno kao sol 
invictus, koje je bilo predhrišćanski simbol, široko rasprostranjen širom Mediterana. Ali ovaj sto može 
predstavljati i ogroman mlin koji melje naše vreme... 

Aleja stolica, sa svojim oblicima peščanih satova kao stolice, predstavlja geometrijsku strukturu 
(koja će zatim sačinjavati polovine perli Stuba beskraja) integriše se danas u tumačenja putem kojih se 
sedišta, klupe uopšte, doživljavaju kao neka vrsta postamenta na kojem stoji čovek, koji, sedeći, postaje 
neka vrsta žive statue. Bilo kako bilo, Brankuševe klupe i stolice pozivaju čoveka da meditira. 

Kružne polovine na Kapiji poljubaca, jedna drugoj u susret, u horizontalnoj ravni, sačinjavaju 
krug u celini - za razliku od kupastih oblika raspoređenih u obrnutom smeru, ali i na vertikalnoj osi. Po-
lu-krugovi u komplementarni i sačinjavajući zajedno krug, poljubac, uklesani su u Kapiju i preuzimaju 
nešto od te simbolike. Izgledajući kao debela greda, postavljena na dva stuba, simbolika Kapije pove-
zana je sa linijom razdvajanja između dva komplementarna toposa. Brankuš je priznao vajaru Malvinu 
Hofmanu (Malvina Hoffman): „Prvo sam u kamen uklesao grupu dva stvorenja koja su bila zagrljena 
[...] nakon dugog vremena zamislio sam sliku izgleda kapije kuda se može preći na drugu stranu. Sada 
imam nameru da razvijem siluete u motivu iznad kapije.“14 Motiv poljupca, prisutan na pogrebnom spo-
meniku koji je napravio Brankuš na groblju u Montparnasu, reinterpretiran je, uz male izmene, u raznim 
varijacijama (oko 40), ali poljubac i kapija podržavaju istu ideju o prelasku negde drugde,  na drugo 
mesto / u drugu fazu postojanja.15 

Tako, Poljubac, motiv koji je Brankuš prvo koristio na pogrebnom spomeniku u Monparnasu, 
može biti Eros i / ili Tanatos. Ta ambivalentnost podržava iznova ideju coincidenta oppositorum, u ko-
joj život, kao celina, pretpostavlja i jedno i drugo. U tom smislu, Brankušev poljubac spoj je dva sveta 
u jedan krug, koji zajedno sačinjavaju okruglu celinu, dok je demarkaciona linija između njih, kapija, 
četvrtasta, sveprisutni i svemoćni simbol zemlje i prolaznosti. 

Zanimljivo je ovde primetiti kako se neke od Brankuševih čarobnih ptica nalaze na postolju po-
držanom svetovnim kariatidima, koje u arhitekturi uopšte podržavaju krovnu konstrukciju. U slučaju 
Čarobne ptice postavljene na karijatidama (ona iz Muzeja moderne umetnosti - MOMA, Njujork, na pri-
mer); to je kao kada bi karijatide podržavale nebo kao krov; ali karijatide kao osnove (postament) koje 
podržavaju pticu ispoliranu do savršenstva, su grube, kao tek upola odrađene, kao da je to rad drugog 
autora; međutim ideja koja se iza toga krije je ta što grubo/nesavršeno predstavlja ovdašnji svet, odakle  
je krenula Čarobna ptica16 koja je uspela da probije krov nebesa i da ode u tamošnji svet u svom letu.

Isto tako i Kapija poljupca, iako je četvrtastog oblika (jer predstavlja zemaljsku ravan - kvadrat 
je simbol zemlje), na razdvaja svetove, jer, kada se dođe do nje, shvata se da se na samoj zemlji susre-
ću („ljube se“) dva sveta. Ako je ova ideja izložena vodoravno i zemaljski, nakon kapije sledi poznati 
Brankušev Stub beskraja koji, svojom vertikalnošću, preuzima, na metafizičku ravan, motiv jedinstva 
dva sveta u simetričnoj korespondenciji. 

14   http://diez.md/2015/07/21/semnificatia-sculpturilor-lui-brancusi-calatorie-la-targu-jiu-spre-sacrul-infinit/
15  http://www.paris-a-nu.fr/le-baiser-de-brancusi-au-cimetiere-du-montparnasse/
16 https://www.google.rs/search?q=maiastra+brancusi+museum+of+modern+art+new+york&rlz=1C1GCEA_enRS792RS792

&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=CPZFxgdCL-lkmM%253A%252C9VOdWhJsDKV3wM%252C_&usg=__7OY2PvU
SDww8LgP8DHECdlyY6-U%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiTweL4zvTaAhWJ66QKHRoUBK4Q9QEIRTAC#imgrc=CPZF
xgdCL-lkmM

https://www.google.rs/search?q=maiastra+brancusi+museum+of+modern+art+new+york&rlz=1C1GCEA_enRS792RS792&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=CPZFxgdCL-lkmM%253A%252C9VOdWhJsDKV3wM%252C_&usg=__7OY2PvUSDww8LgP8DHECdlyY6-U%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiTweL4zvTaAhWJ66QKHRoUBK4Q9QEIRTAC#imgrc=CPZFxgdCL-lkmM
https://www.google.rs/search?q=maiastra+brancusi+museum+of+modern+art+new+york&rlz=1C1GCEA_enRS792RS792&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=CPZFxgdCL-lkmM%253A%252C9VOdWhJsDKV3wM%252C_&usg=__7OY2PvUSDww8LgP8DHECdlyY6-U%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiTweL4zvTaAhWJ66QKHRoUBK4Q9QEIRTAC#imgrc=CPZFxgdCL-lkmM
https://www.google.rs/search?q=maiastra+brancusi+museum+of+modern+art+new+york&rlz=1C1GCEA_enRS792RS792&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=CPZFxgdCL-lkmM%253A%252C9VOdWhJsDKV3wM%252C_&usg=__7OY2PvUSDww8LgP8DHECdlyY6-U%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiTweL4zvTaAhWJ66QKHRoUBK4Q9QEIRTAC#imgrc=CPZFxgdCL-lkmM
https://www.google.rs/search?q=maiastra+brancusi+museum+of+modern+art+new+york&rlz=1C1GCEA_enRS792RS792&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=CPZFxgdCL-lkmM%253A%252C9VOdWhJsDKV3wM%252C_&usg=__7OY2PvUSDww8LgP8DHECdlyY6-U%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiTweL4zvTaAhWJ66QKHRoUBK4Q9QEIRTAC#imgrc=CPZFxgdCL-lkmM
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2.6. Stub beskraja

U svom pozorišnom komadu na rumunskom jeziku Stub beskraja (Coloana nesfârşită), u kome je 
sam Brankuš glavni lik, Mirča Elijade (Eliade, 1996) razotkriva da je Brankuševa monumentalna skul-
ptura Stub beskraja most koji čini prelaz odavde u tamo, odakle se ko ode neće vratiti; što znači da sam 
stub, kao vrsta axis mundi (osovina sveta) spaja dva sveta: vidljiv (dole) i nevidljiv (gore). Ta Elijadeova 
aluzija potvrđuje našu ideju da se kod Brankuša radi o prikazivanju sveta kao celini, u kome su život i 
smrt dela večnog, organskog života, što je, uostalom, u skladu sa samim Elijadeovim idejama o prividu 
suprotnosti u manifestovanom, materijanom svetu. 

U stvari, na Stubu beskraja u Trgu Žiuu, oblici kupe dobijaju piramidalan izgled, a piramide su 
raspoređene ciklično u nizu koji je, opet, u skladu sa principom coincidentia oppositorum: vrh jedne 
piramide spaja se sa vrhom druge obrnute piramide17; zatim preko osnove obrnute piramide odozgo, 
postavlja se još jedna piramida da stoji, a njen se vrh nastavlja obrnutom piramidom. Optički utisak je 
da, taj niz piramida, koje su međusobno povezane alternativno, katkad vrhom katkad bazom, u nizu u 
visini od 29,35 metara, izgledaju kao rombovi, a možda i kao dijamanti (to jest, šesnaest oktaedarskih 
modula). Namera nam je da skrenemo pažnju na dihotomiju piramida u stajaćem i izvrnutom položaju 
koje, kao celina, predstavljaju romb: kao nanizane perle (kako je Brankuš voleo da kaže). To je dru-
gačiji način tumačenja da ono što je gore, to je i dole (u alhemiji Hermesa Trimegista). To je ista vrsta 
Brankuševe poetike ogledanja, kao u slučaju skulptura postavljenih na ravnim glatkom površinama 
(poput ogledala), a koje ponavljaju, u ogledalu izloženu vertikalnu skulpturu (kao, na primer, u slučaju 
Brankuševih skulptura Riba). Samo što kod Brankuša, u slučaju Stuba beskraja, ono što je gore stajalo 
iznad, prevrnuto: kao ogledanje u oba smera: odozgo na dole, ali i odozdo na gore, podjednako (jer su 
piramide alternativno postavljene). Činjenicu da ne treba Stub beskraja smatrati skupom rombova, već 
kao alternativno raspoređene piramide, potkrepljuje i ideja da se skulptura kreće od zemlje piramidom 
koja stoji a završava obrnutom piramidom. Međutim, gledalac ne greši ni ako posmatra modul kao 
romb, jer i ovaj romb, sam po sebi, kao oblik, predstavlja princip coincidentia oppositorum, prikazujući 
sveobuhvatnu celinu; tako da stub može naznačiti i niz celina vertikalno postavljenih između neba i 
zemlje: kao nebeski stub. 

U svom naučnom radu Mirča Elijade poistovećuje axis mundi sa simbolizmom vaznesenja, čija je 
osnova mit o prvobitnoj komunikaciji s nebom putem planine, drveta, stepenica, lijane, motiv prisutan 
u mnogim kulturama. (Eliade, 1975: 94-101) Kod Rumuna, motiv Nebeskog stuba ili Nebeske kolone je 
arhaično verovanje, hrišćanizovano i na koje se nailazi u folkloru. Kolona, sa simbolikom vaznesenja, 
leta, uzdignuća, integriše i Isusovo uskrsnuće, ali putem simetrije piramida (u Brankuševoj monumen-
talnoj skulpturi), takođe može predstavljati i silazak božanske milosti, teofaniju. Tako Brankuš, kao i 
Elijade, budi iz milenarnog folklornog sna univerzalne motive i reprezentacije o fundamentalnom je-
dinstvu života, u kojem suprotnosti, kao što je percipirano materijalnim stanjem čoveka, nisu u stvarnoj 
opoziciji, već predstavljaju Jedno. 

3. ZAKLJUČAK

Brankušev i Elijadeov pogled na svet i na stvaranje, u suštini metafizičkog odjeka, preuzet je 
iz najdublje rumunske tradicije. Njihova estetska koncepcija, blisko povezana sa ontološkim i gnose-
ološkim pitanjima, predstavlja, istovremeno i vrstu stilskog pečata koji su koristili i drugi rumunski 
stvaraoci, a koji su manje poznati, s obzirom da je njihova recepcija na globalnom nivou onemogućena 
zbog istorijsko-političkih faktora, jezičke barijere, predrasuda prema stvaralaštvu zemalja iz jugoistoč-
ne Evrope itd. Iako svetski priznati, Brankuš i Elijade se prilično razlikuju od svojih savremenika zbog 
toga što ne prihvataju razbijanje trijade lepo-istinito-dobro na sastavne delove: „Moja umetnost, kaže 
Brankuš, je sama stvarnost... ona nije bežanje od stvarnosti, već ulaz u najrealniju stvarnost - možda u 

17  poput kupe stolica kod Stola tišine, a zatim prelaznog oblika između kupa i piramida u Aleji stolica.
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jedinu važeću stvarnost.” (Brâncuși 1976: 245). I za Elijadea i za Brankuša, ova najistinitija stvarnost 
se oduvek nalazi u svim stvarima, a umetnik ima tu ulogu da je razotkrije. U ovom pogledu ilustrativno 
je da se Elijade, radi objašnjavanja te estetičke koncepcije, poziva na kritičara umetnosti Anandu Kuma-
rasvamija (Ananda Coomaraswamy), za koga je samo takva vizija prihvatljiva u estetici:

Nemam ništa novo da predložim, jer istina o umetnosti, kao i o mnogim drugim stvarima, nije istina koju 
treba otkriti, već istina koja čeka da je razume svaki čovek ... U umetnosti kao i u u nauci nema mesta za 
bilo kakvu ličnu istinu; ta stvar može biti istinita ili neistinita.  (apud Eliade 1991, 303) 

Elijade ističe da je ovaj orijentalni mislilac Komarasvami (indijskog porekla), koji je njegov sa-
vremenik, izuzetan mislilac i smatra se originalnim ličnim misliocem u kontekstu zapadnog sveta dva-
desetog veka; on, međutim, kao pravi Orijentalac, zadovoljava se da asimilira sopstvene principe i 
norme prvobitnoj metafizičkoj tradiciji. Ovo se čini relevantnim za nas, jer se takođe (istovremeno) tiče 
sklonosti ka praiskonskom kod Elijadea, ali i Brankuša. 

Za razarajuće dejstvo opus-a tempi u materijalnom svetu, tradicionalni čovek ne vidi nikakvog 
drugog leka  (kako Elijade dokazuje u naučnim studijama o mitu), osim povratka u glagol biti (esse), 
u centar postojanja, odakle kreće svako novo stvaranje (kao obnova sveta), pa i umetničko. Iz te per-
spektive, in medias res predstavlja epifaniju o sopstvenom centru bivstvovanja, a koji je istovremeno i 
centar sveopšteg postojanja. Samoizgnanstvo je Elijadeu i Brankušu pomoglo da stvaralaštvo postave na 
univerzalne osnove čovekovog položaja (condition humaine) u svetu – a to je zapravo smisao postojanja 
za kojim oba rumunska stvaraoca tragaju u svom opusu.

Brankuš i Elijade, svako sa svojim sredstvima izražavanja, a pri tom, uključujući se u savremene 
obrasce komunikacije u kulturi, nastoje da poimanje Bića vrate u okvire odnosa čovekovog postojanja i 
sveopšteg postojanja, kao što je to činio i tradicionalni čovek oduvek i svugde. U savremenom sekula-
rizovanom društvu, umetnosti pripada uloga, a i funkcija reontologizacije sveta. Zato, za oba rumunska 
autora, slike, simboli i arhetipovi predstavljaju i danas, kao i u praistorijska vremena, prave instrumentie 
za komunikaciju kroz vreme, prostor i kulture. 
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CONSTANTIN BRÂNCUŞI AND MIRCEA ELIADE: IN MEDIAS RES, OR THE QUEST FOR 
MEANINGFULNESS

Summary

It becomes evident, within an intertextual analysis, that the opus of the renowned sculptor Constantin 
Brâncuşi (1876-1957) and that of the historian of religions and writer Mircea Eliade (1907-1986), both of Ro-
manian origin, living most of their lives in diaspora, exhibit a similar view of the world. Although using different 
instruments as means of expression (stone with Brâncuşi, and words, in Eliade’s case), the quest for a ‘reality’, the 
meaning of which transcends time and history, defines an original vision in the 20th century context of thoughts. 
They do not follow the laic models of expression, nor any artistic credo leading to the de-construction of reality; on 
the contrary, beyond the material surface of the world (in which matter is subject to degradation in time), they seek 
for the ontological and gnoseological aspects of human existence, still present in archetypes, images and symbols. 
In a laic world, art, in the descendence of myth, can reveal the ‘essence’ of things, which was previously the role of 
religion, before secularization. Eliade’s homo religiosus and  Brâncuşi’s artist himself, are fundamentally the same 
homo significans. Art and culture, as man’s characteristic activity, can express the dichotomies present in the world 
(day-night, up-down, chaos-creation, winter-summer, virtual-manifested, man-woman, birth-death etc.) in terms 
of their only apparent opposition, and actual fundamental unity: coincidentia oppositorum (unity of contrasts). 
Therefore, both Brâncuşi’s and Eliade’s ‘journey’ for finding ontological meaning reminds of T.S Eliot’s poem 
The Journey of the Magi, in which the principle of coincidentia oppositorum is revealed by a profound revelation 
called epiphany or hierophany. Such ‘journey’, in medias res, towards fundamental revelations of reality, by means 
of art and culture, does not lead towards abstraction in Brâncuşi’s case, nor to myth as an ‘invention’ and ‘untrue 
story’, in the case of Eliade. On the contrary, when subject to an intertextual analysis, the opus of both Romanian 
authors can be envisaged not only as similar, but also ontologically significant. Our paper uncovers the deep inten-
tion of both to provide today’s profane world with new ontological meaning, by means of art and thought.

Keywords: Eliade, Brâncuși, sacred, essence, meaningfulness
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PRILOG:  Stub beskraja

                   
Sto tišine:        Glava žene: 

   

Kapija poljupca:       Riba:
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Čarobna ptica:                Čarobna ptica:                              Ptica u prostoru:

                



87

UDK  111.852 PLATON

Марија Докић

УМЕТНОСТ КАО ОГЛЕДАЛО ИДЕЈЕ

Тема рада је истраживање епистемолошке, моралне и естетске природе Платоновог суда о вредности 
поезије и уметности. Циљ је да истражимо на који начин Платон вешто раздваја лошу од добре умет-
ности и зашто за њега изузетна уметност представља анаграм  идеје, а не копију стварности, као што је 
то случај са оном уметношћу која не садржи елементе узвишеног. Показаћемо зашто је Платон сматрао 
да прави уметник не тежи стварању реплике постојећег света већ креира свет у уметности који надилази 
свет свакидашњице, док при томе дело једнако мења ствараоца колико и реципијента. Платон истиче да 
и поезија и уметност треба да буду постављене пред непристрасни суд истине, за њега уметничко ствара-
лаштво и поседује онолико вредности колико показује оно што је истинито и стварно, где уметност и даље 
има функцију да подражава личност, али само оне делове личности који су непроменљиви и трајни, те ис-
тински уметник ствара директну копију узвишене парадигме.

Кључне речи: естетика, мимезис, уметност, узвишено, идеја

Платон је један од водећих филозофа који су поставили естетику и филозофију уметности 
у домен својих истраживања. Предмет тих истраживања изразито је важан допринос естетици 
и уметности, и утицао је на касније теорије у уметности, пре свега због јединственог начина на 
који је његова филозофија конструисана те разумевања и представе о свету идеја. Ипак, његова 
теoрија само је привидно једнострана, и можемо је посматрати на више начина, а ми ћемо разма-
трати неке од њих. Према Платону, постоји идеални свет идеја наспрам кога се огледа свакоднев-
ни свет у коме се налазимо, и који, према томе, представља само одраз далеко савршеније ствар-
ности. Он је свој свет идеја градио на основу логичко- гносеолошког аспекта родних појмова, а 
потом је, постављајући свет изван света појавности, у њему почео да тражи онтолошке основе на 
основу којих је сачињен свет пролазних ствари (Узелац 2004: 64). Идеја добра представља крајњи 
онтолошки услов свег бића и сазнања. Бројни су приступи у проучавању Платона. Један од тих 
је свакако критички, па ћемо у овом раду направити и један кратки осврт на то шта је то, и из ког 
разлога, замерано Платону у његовом приказу уметности. Пре свега, за Платона основно је да 
својим мислима да форму; он не пише да би изложио неко учење; њега привлачи сама могућност 
осликавања филозофа као човека који се налази у апоријама и конфликтима (Узелац 2004: 74).

Посебно важно за Платонову естетику јесте и појам апсолутне лепоте, који је у нераскидивој 
вези са идејом добра. Да бисмо разумели шта је то Платон подразумевао под појмом добра и 
појмом апсолутне лепоте, потребно је да првобитно разумемо његову теорију идеја. Према Пла-
тону, суштина лепог је интелектуална и представља идеју ума, а као што је суштина и  истина 
онога појавног идеја, тако и истина појавног лепог управо јесте та идеја (Хегел 1964: 241). Савр-
шена стварност, према Платону, није свет који перципирамо нашим чулима, већ свет који се на-
лази далеко изван домашаја „обичног света“ и који је обликован ентитетима које он назива светом 
идеја. Основна мотивација за ове ставове присутна је у етичкој потреби да се доспе до истинске 
врлине посредством истинског знања, а полазиште за Платона је уверење о недовољности обичне 
врлине, која почива на несигурним здраворазумским темељима, и условљена је променом обичаја 
и мњења (Хегел 1964: 65). Целокупно знање о свету заправо је знање о идејама. Читав свет, пре-
ма томе, није случајан, већ има сврховитост, а и највиша сазнања нас усмеравају ка закључку да 
сваки човек тежи да оствари оно што је за њега најбоље, као и да достигне самоостварење своје 
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личности. Пошто читав свет учествује у извесном уређењу, такође мора постојати и јединствено 
добро ка којем он тежи. Ово добро је идеја добра, као и идеја лепоте, које се налазе далеко ис-
пред свих осталих. „Оно што је најлепше, то је најдостојније љубави.“ (Платон 2013: 72). Према 
Платону, све лепо и добро учествује у идеји добра или идеји лепоте, али само би највиша форма 
љубави успела да уочи скривену лепоту у свему, као и скривену хармонију која управља свим 
бићима и води их ка најбољем могућем исходу. Појам лепоте у Платоновом стваралаштву по-
везан је са појмовима мере и сразмере. „Сад нам се моћ доброг повукла у природу лепог; наиме 
мера и сразмера се дакако свуда јављају као лепота и врлина.” (Платон 1970: 131,64е). „Све што 
је добро, лепо је, а лепо не може бити несразмерно.“ (Платон 1970: 133,87)  Када Платон говори 
о доброме и лепоме, то су и даље конкретне идеје, али постоји само једна идеја, а до конкретних 
идеја прелази се далек пут, полазећи од апстракција као што су биће, небиће, јединство, мно-
жина. Међутим, Хегел наводи да Платон није успео до краја у овоме, тј. да апстрактне мисли 
довољно развије, и тиме доспе до лепоте, истине, моралности; тај развојни пут идеје од њеног 
најапстрактнијег вида је оно што недостаје (Хегел 1964: 201). Наиме, за Хегела је идеја повезана 
са процесом, те и остварењем и откривањем њене суштаствености кроз време, док је код Платона 
идеја већ идеална датост којој није потребан тај развојни пут јер га у свом одређењу већ иманент-
но поседује, и она није одређена темпоралношћу јер није условљена временским одредницама 
да би актуализовала формално савршенство. Платонова идеја је изван времена, док је Хегелова 
на известан начин одређена и условљена темпоралношћу јер је један од неопходних сукцесивних 
елемената њеног финалног развитка. 

Платон нас упућује ка томе да све тежи лепоти и добру, али је јасно да понекад долази до 
збуњености, из разлога што душа није у потпуности свесна чему тежи, те олако може залутати на 
свом путу, не знајући да је апсолутно или идеално добро, као и апсолутно лепо, крајње одредиште 
пута. „У науци оно што је опште такође има опет форму општега или појма. Лепо се, међутим, 
појављује као реална ствар, или се у говору појављује као представа,у томе облику оно што је 
стварно постоји у духу.  Природа, суштина итд., садржина лепога сазнаје се једино умом пошто је 
оно иста садржина коју има филозофија; и лепо у погледу његове суштине може да оцени једино 
ум. Пошто се ум појављује у лепоме у облику ствари, то лепо остаје потчињено сазнању; и Пла-
тон је управо због тога праву појаву лепога, као оно духовно у којем се ум налази у облику духа, 
поставио у сазнање“ (Хегел 1964: 242).

Ипак, Платонову дијалектику не можемо посматрати као савршену, јер  је у његовој 
дијалектици често присутан утицај спољашњих разматрања. Хегел наводи како би добро и ис-
тинито требало схватити само за се, и као оно што је истинито по себи и за себе, тј. добро и ис-
тинито треба разумети без емпиричких конкретности, јер једино то и јесте оно што постоји, али 
је за разлику од Платона, за њега идеја и процес самопроналаска и актуализације те идеје кроз 
време. Идеја божанскога, вечнога и лепога јесте и првобитни моменат уздизања свести у област 
духовног, и до облика свести у ком истинито постаје и оно што је опште. Представи је довољно 
да се човек одушеви, али мишљење кроз процес мисаоне спознаје тежи за оним што је вечно и 
божанско, а апсолутно јесте и оно што је у јединству и коначно једнако колико и бесконачно (Хе-
гел 1964: 192-197). За Хегела уметност и идеја су неодвојиве једна од друге, јер је уметност један 
од момената њене актуализације и конкретизације, уметност је израз и одраз божанског, па чак 
можемо рећи и да је уметност у том процесу услов sine qua non. Он не поставља питања о сврси 
и крајњем циљу саме уметности, он смешта уметност у безусловну позицију. „Тек у својој сло-
боди лепа уметност јесте права уметност, и свој највиши задатак решава тек када је у заједничкој 
области заузела место поред религије и филозофије и ако представља само један начин на који у 
свести истиче и изражава оно што је божанско, најдубље човекове интересе и најобимније ис-
тине духа“ (Хегел 1970: 9). 

 Док за Платона, изузетно важан концепт његове естетике чини његово схватање 
подражавања. Наиме, према том схватању, за сваки предмет, постоји једна узвишена форма или 
идеја која пребива у вечној стварности. Њен одраз је присутан у оквирима објективно реалног 
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или стварног, али је нижег ранга, јер представља само опонашање и имитацију узвишене идеје. 
Уметник, стваралац, јесте и онај који опонаша предмете који су већ резултат опонашања, и, пре-
ма томе, његово дело је тек на трећем месту, јер представља подражавање „подражавања“ или 
опонашање „опонашања“. Но да ли је целокупно уметничко стваралаштво заслужило да се на-
лази на најнижем ступњу креације? Хегел би на ово питање једноставно одговорио, тиме што је 
за њега уметност један од одраза саме идеје, њен неодвојиви део и иманентни, нераскидиви део 
њеног развојног пута, но, иако Платонову идеју заиста и можемо пронаћи само у уметничком 
стваралаштву, он на моменте одбија да јој прида одговарајући значај. А да ли? Или то само тако 
делује зато што он истински не придаје знaчај оној уметности која не репрезентује  идеју, која 
није њен ваљани представник и бранилац?

И да ли је заиста могуће да неко које и сам био „песничка душа“, толико снажно наступа 
против песништва? Наравно, ово запажање је само лабав аргумент, и, наравно да не можемо на 
основу његових афинитета сумњати у објективност његових ставова, иако потпуна објективност 
не постоји, али ако довољно преиспитамо те ставове, можда можемо доћи и до неких потпуно 
другачијих сазнања. Примера ради, у Држави, у књизи III, Платон нам говори о важности утицаја 
књижевности на младе. Наводећи аргументе, један за другим, он поткрепљује своје становиште 
према коме би требало лошу уметност протерати из државе. Јако је важно да овом приликом уочи-
мо шта је то што Платон сматра за лошу уметност, као и зашто је његов став такав. Он се, наиме, 
највише бави оним што се тиче директно омладине, јер сматра да би лоши узори могли утицати 
негативно на развитак њихове свести и понашање у одређеним ситуацијама. Била би превели-
ка грешка представити добре као кажњене, јер би таква погрешна интерпретација могла имати 
страшне друштвене последице. Чувари државе морају стати у њену одбрану и не смеју дозволити 
да уметност не представља есенцијалну везу између уметничког остварења и добробити. „Сва-
ки рђав човек опростиће себи своје грехове кад је убеђен да то исто чине и да су чинили и сами 
божји синови, блиски Зевсу. Зато треба прекинути са таквим митовима да не бисмо код наших 
младића стварали наклоност према злочинству.“ (Платон 2013: 62). Песник има задатак да само 
грешне представља као оне који су кажњени, а добри људи не смеју бити осуђени на непотребну 
патњу, јер је од најбољег интереса за здраво и добро функционисање државе и њеног уређења да 
људи верују да су добра дела једино чему треба тежити, као и нешто што је у њиховом најбољем 
интересу.(Платон 2013: 56- 86). Наравно и да постоји разлика између лоше и добре књижевности, 
као и разлика између доброг и лошег уметничког подражавања, и Платон је ове разлике нарочито 
био свестан. Тако он на једном месту каже: „По моме мишљењу, честити песник ће, кад у своме 
приповедању дође до места на којем треба да истакне мисли или дела неког одличног човека, 
хтети да то изговори као да је он сам тај човек и неће се стидети таквог подражавања, нарочито 
ако показује доброг човека чији је рад тачан и разуман; а у мањој мери или никако неће то чинити 
ако је у питању човек који је пропао било од болести или љубавне страсти, од пијанства или због 
које друге мане“ (Платон 2013: 66). Уочавамо сада како Платон оштро иступа против песништва 
које подстиче мане и рђаво понашање, а како изнова бодри песништво и уметност које подражава 
врлину, врлину која је у свом највишем ступњу одраз идеалних форми. 

Али, ако се загледамо у речи, можемо увидети и дубљи слој значења који он овим својим 
виђењем прокламује. Постоји приступ који нам указује на појам имитације у ширем смислу. Јер, 
ако ми посматрамо уметност као естетски чин стваралаштва у коме учествује и читалац једнако 
колико и стваралац, онда се том приликом морамо осврнути и на чин имитације као стваралачки 
чин, а на обликовање уметности не само као израз генија, већ и као непрекидну везу између дела 
и онога коме се дело обраћа. Постоје универзални модели у уметности, према Платону постоји 
универзално добро, истинито, лепо. Задатак уметника није да опонаша бледу представу идеја 
у стварности, већ да подражава саме идеје, тј. управо те универзалне моделе истинитости, до-
броте, храбрости. Онај уметник који у томе успе, успеће и да сврста своје дело у ред изузетних 
стваралачких остварења. Задатак уметника је и да се обраћа оном универзалном и непромењеном 
у људској природи, а ако успе да ослика оно што спада у непроменљиве основе људске приро-
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де, успеће да своје дело подигне на далеко виши ниво. Моје мишљење је да је Платон управо 
на то циљао када је говорио о имитацији, а с обзиром на примере које смо навели, увиђамо да 
Платон има снажан став о подели у уметничком стваралаштву, о њеном разврставању и бриткој 
селекцији. Свакако да постоји добра, лоша, па и одлична, несвакидашња уметност, и Платон је 
свега тога неоспорно био свестан. „Ако песник, дакле, није такав, онда ће, уколико мање вреди, 
утолико више подражавати. Он неће сматрати да је било шта њега недостојно и покушаваће да 
представља све и пред многима, и то, као што смо већ поменули, и грмљавину, и шум ветрова, и 
града, и кола и влака, и гласове труба, и свирала и свих других инструмената, и гласове паса, и 
оваца и птица. Његово приповедање састојаће се или од самог подражавања тонова, или ће има-
ти само један мали део приповедања“ (Платон 2013: 67). Овом приликом ми посебно уочавамо 
ту изнијансираност и разлику која постоји када је у питању Платоново размишљање о доброј и 
лошој уметности. Платон је чак изразито ценио песнике који одговарају на захтеве о изврсности, 
те тако и Сапфо назива „десетом музом“ јер је веровао да су врсни песници успели довољно да 
се приближе идеји. 

Но наравно да бисмо могли да замеримо Платону толико тога, пре свега зато што се његово 
схватање посматра као погодно за извесну врсту критике. Оно што је код Платона посебно про-
блематично, јесте и то, како можемо да уметничко стваралаштво, које је у платоновском оквиру 
и свом најкомплекснијем одређењу, превасходно одраз надахнућа и талента но у крајњој линији 
и одраз саме идеје, поставимо у позицију да опонаша стварност и, самим тим, има друго место у 
односу на сву површност света у коме се налазимо? Када је уметност на другом месту, онда она 
у извесном смислу губи на значају, јер је њен прави задатак да превазиђе стварност, да је учини 
савршенијом, обликованијом, лепшом и свестранијом, или платоновски, она треба да буде одраз, 
директни одраз те формално савршене стварности на начин на који живот то не уме да буде. Из-
весно је да је то тако, али о каквој врсти имитације стварности је овде реч? То је оно над чиме бис-
мо се могли запитати. Можда је то опонашање баш оно које је потребно нагласити и раздвојити 
од свега сувислог и површног, у смислу да је опонашање идеја које су опредмећене у стварности. 
„Онај ко је свој дух заиста управио према ономе што стварно јест, нема времена да спушта свој 
поглед на људске ствари, да се бори са њима и да се испуњава завишћу и мржњом, него гледа 
и посматра уређене ствари које увек остају исте, у којима нема међусобног причињавања нити 
подношења неправде, него у којима влада само ред и разложност (логос). То он подражава и са 
тим се изједначује што највише може. Или можда мислиш да се човек може одушевљено бави-
ти нечим, а да га не подражава“ (Платон 2013:157). Право питање које се овде поставља јесте 
да ли би уметник требало да подражава идеје, „које су по природи неусловљене и независне од 
саме мисли“ (Kraut 1992: 8), или би требало да подражава њихово остварење у стварности? Ако 
имамо у виду да идеје представљају савршенију форму, врлине у њиховом најчистијем облику, 
јасно је да ту врсту савршенства практично неизводљиво пронаћи у свакодневним околностима. 
Али, уметност може да достигне савршенство, и у томе је њена снага. У том погледу је она ис-
пред живота. Сигурно да, говорећи Платоновим језиком, у стварности можемо да очекујемо од 
столара да направи мање или више верну копију идеје стола, али уметност је једина која ту идеју 
може оживотворити и указати на њен особит израз. У уметности је тај сто непропадљив, као што 
у стварности никада не може бити. „Исто тако и Муза сама најпре песнике задише божанским 
заносом, а тиме што ти задахнути опет уливају занос у друге ствара се цео ланац. Јер сви добри 
епски песници све те своје лепе песме не певају својом умешношћу, него у стању заданућа и за-
носа. То важи и за добре лирске песнике“ (Платон 2006: 11).

Уметност је била и остаће наше огледало, она подражава нашу природу, и дело је утолико 
вредносно оствареније, уколико у њему можемо више пронаћи себе. Овом модерном схватању 
Платоново би, преведено на раван његове филозофске теорије, означавало као уметност највишег 
реда ону која највише подражава идеју. Наравно, ова реченица се надовезује на Хегелово виђење 
идеје, које супстанцијално у бити и није толико другачије од виђења Платоновог. И за једног и за 
другог идеја је огледало божанства, с тим што је Платон смешта у дистинктивно подручје, Хегел 
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је проналази у самој свести, Платонова идеја је већ божанска и смештена на далеки Олимп, Хе-
гелова непрекидно трага за сопственом суштином, те Хегелова идејна стварност би, алегоријски, 
била Платоново огледало идеје. У том смислу, и с те тачке гледишта, не, није Платон детронизо-
вао уметност, нити на било који начин умањивао њену вредност. Он је указао на њене непобитне 
структуралне елементе, јер задатак и циљ је добре уметности да нам укаже на одразе нашег соп-
ственог бића. То свакако није слабост уметности, већ управо њена снага. Уметност нам помаже 
да изнова откријемо себе. „...На њену љубав према мудрости; и морамо је гледати као рођаку оног 
божанственог, бесмртног и вечитог, да видимо за чиме она тежи, какво друштво тражи и шта од 
ње може постати ако се сасвим ода своме бићу, ако се подигне из морских дубина у којима се сада 
налази и ослободи се камења и шкољки које сада свуда по њој висе, а исто тако и земље и камења 
које ради тобожњега блаженог уживања обилато и дивље притиска. Тако бисмо је могли видети 
у њеној правој природи и сазнали бисмо да ли је многолика или једноставна, куда спада и каква 
је“ (Платон 2013: 256). Да бисмо боље разумели све оно што Платон казује, овом приликом ћемо 
испитати корене његовог схватања о појму подражавања.

Појам подражавања је један од фундаменталних концепата на основу којих је Платоново 
филозофија изграђена. Платон је, попут многих великих филозофа, посебно био заинтересован 
за проблем граница људског сазнања. Проблематика којом се бавио нарочито се бави једним 
питањем, а то је „шта је то знање“? Да ли се тајна правог сазнања крије у одговорима која нам 
дају наша чула, или у нашој моћи да просуђујемо и доносимо закључке, или се једноставно 
одговор крије на неком другом месту. Чак, у свом дијалогу Теeтeт, Платон нам дарује врсну 
класификацију онога за шта је сматрао да није знање. Према Платону, прави објекти сазнања 
јесу универзалне форме или идеје које постоје у неком одвојеном свету. Сви објекти и форме 
личе на идеалне зато што их подражавају и учествују у њима. По Платону, свет никада не успа-
ва да реализује идеал и савршенство света идеја, те су актуализације у стварности, према томе, 
само имитације стварних појавности. Јасно је, на основу свега овога, да је појам имитације цен-
трални појам Платонове филозофије. Без ње је Платонов свет празан, а његова епистемологија 
неразумљива. Прави предмети интелектуалног сазнања јесу универзалне, есенцијалне фор-
ме, или саме идеје, које, према Платону, заиста постоје у њиховом сопственом свету. Пошто је 
сазнање непроменљиво и универзално, према Платоновим увидима, једино универзалне форме 
могу бити предмети сазнања. Али каква је онда улога објективне стварности? Платон је на ово 
питање веома лако одговорио. Објекти стварности личе на идеалне форме, зато што их успешно 
подражавају, те улога објективне стварности је и да постави и ултимативно расветли вео који 
дели спознају на интелигибилну и променљиву. За разлику од Аристотеловог виђења, идејна 
суштина није нераздвојиви део, она је тек потенцијална могућност бити сваке спознаје. Али, 
чак и за Платона идеја је иманентна у једном случају и једном домену, само то за њега, за раз-
лику од Аристотела, није домен уметности. То је ономастика, јер за Платона су имена идејна 
суштина сваке појмовности и то стога што име није видео као производ пуке конвенције него 
као одраз непроменљивог у човеку, и у свом дијалогу Кратил, бранећи тај став, наводи не само 
имена грчких богова, већ и бројна имена полубогова и хероја, зато што је сматрао да је у тим 
случајевима подударност извесна и посебно значајна. 

Његов концепт образовања, уређења државе, све почива на томе. На крају крајева, чак и 
његов концепт језика има значење у оној мери у којој је неко спреман да прихвати да су речи бук-
вално опонашање природе, а дискурси опонашање описаних појава. Суштинска карактеристика 
грчке паидеје, она која ју је учинила јединственом, јесте и та што она није подразумевала само 
процес развоја мисли, већ је, исто тако, у обзир узела и сами циљ учења.

Формативни калуп грчке паидеје био је Хомер, а ту улогу касније преузима и грчка поезија, 
да би, на крају, реч паидеја означавала грчку књижевност уопште. Оно што ми данас називамо 
књижевност, они су посматрали са становишта друштвене функције, а тек касније том појму је 
придодата и филозофија. Тј. филозофија је, онако како ју је Платон схватао, постала идентична са 
самом паидејом на њеном највишем нивоу (Јегер 2007: 57). Друштвена функција уметности под-
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ражава кључно античко становиште да истински вредна уметност подражава идеју, тј. подражава 
врлину и самим тим утиче и на стање у држави на конструктиван начин. Такође, како Узелац на-
води, уметност Платон посматра и као религију, с обзиром на њену етичку димензију. За њега је 
основно да чиста уметност служи и некаквој конкретној сврси (Узелац 2004: 70). 

Платон није само инсистирао на подражавалачкој природи уметности да би његови 
закључци поседовали логички след. Он је то учинио из разлога што је био дубоко убеђен да при-
рода уметности може бити анализирана само у оквирима мимезиса, и само под тим условима би 
се и добра уметност могла разликовати од лоше, баш као што се и добро подражавање разликова-
ло од лошег, јер је у основи питање мимезиса и уметности онтолошко питање за Платона, у осно-
ви је онтолошки однос између појаве и идеје. Требало би приметити да Платонова позиција није 
уопште једнострана, као што на први поглед може деловати, иако је једноставна ако се посматра 
из оквира његовог погледа на свет. Но ако је примарна идејна стварност, као што за Платона 
и јесте била примарна, онда је свака наредна рачуница његове филозофије врло једноставна – 
оправдано је оно што служи идеалним формама, неоправдано је оно што обичног човека удаљава 
од њих. Из угла уметности, наравно да је он желео да „протера из државе“ уметност која не под-
ражава врлину, зар нису и универзалне форме, врлина у својој бити? Али ако је уметност одраз 
врлине и ако уметност подражава универзалне форме, онда је она пожељна, па и за корак испред 
живота, иако он то ниједном није отворено рекао, можда из разлога што је и сам био свестан да 
је и његова филозофија у том погледу ближа уметности, што у крајњој линији може значити и да 
је врхунску филозофију изједначавао са врхунском уметношћу. Оправдање за овакав став и није 
само једна од његових бројних алегорија, које су толико опште познате да их овом приликом није 
потребно наводити. 

И његов закључак да је уметност опонашање извесних делова стварности има одличну под-
логу из перспективе Платоновог погледа на свет. Наравно, првенствено је потребно примeтити да, 
према Платоновом мишљењу, постоји разлика између доброг и лошег подражавања, баш као што 
постоји разлика између добре и лоше уметности. Када једном утврдимо шта је срж праве умет-
ности, бићемо и у позицији да утврдимо да Платонов приступ не значи и просту копију ствар-
них објеката. Мимезис или опонашање не значи само наивну репродукцију. Управо супротно, 
означава стваралаштво највишег реда, и то зато што задатак истинског уметника Платон уопште 
и не види у копирању стварности. Када је у питању надахнути уметник, уметност успева више 
него што је природа у својим покушајима икада могла достићи. Задатак песника сада је поузда-
на и верна представа универзалних форми, не само ропско имитирање. У Држави Платон дели 
поезију на три дела: претежно наративну, или ону у којој поезија прати причу без преузимања 
улоге било којег од карактера, другу, у којој наратор преузима улогу неког од карактера, као и 
трећу врсту, која представља мешавину и једне и друге (Платон 2013: 64). Наравно, Платон не 
заборавља да утврди и јасна разграничења о чему је пожељно говорити, а о чему не.

Али зашто би уопште морало да буде тако? Зашто би стварност морала да постави било 
какву основу уметности, било каква ограничења? Зашто би се уметник осећао обавезним да 
представља ствари онаквим какве оне заиста и јесу? Зашто не би могао, као што је то и Аристо-
тел саветовао, да опонаша ствари на онај начин на које би оне могле постојати и бити? „Трагедија 
не подражава само радњу која је заобљена, него и догађаје који изазивају страх и сажаљење, а то 
се највише дешава онда кад се догађаји развијају против очекивања, а још више кад се развијају 
против очекивања једни због других. На тај начин изазивају догађаји још јачи утисак неголи она-
ко кад би се догодили сами од себе и случајно. Штавише, и од случајних догађаја као да најјачи 
утисак изазивају они за које се чини да су се намерно догодили“ (Аристотел 2008: 73). Да ли је и 
Платон слично размишљао? 

Проблем разликовања добре и лоше уметности, био је од неизмерне и изузетне важности 
за човека као што је Платон, који је поседовао изузетан морални кодекс, и често и сам исти-
цао важност моралности, и бавио се њеним питањима, као и питањима образовања и политичке 
филозофије. Истина је да је љубав према мудрости његова прва љубав. Према томе, и поезија и 
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уметност, као и све остало, треба да буде постaвљено под непристрасни и узвишени суд истине. 
Зар, на крају крајева, поезији није додељен тај одговорни и свети задатак одгајања младих? Зар 
није уметност та која утиче на формирање свести и јавног мишљења? Јасно је да превасходно 
уметност треба подвргнути детаљној анализи, пре него што може да јој буде допуштено да на 
било који лош и негативан начин утиче на људски дух. Управо у Држави, у књизи III, уочавамо 
да је Платон далеко од тога да брани сву уметност у држави, јер он овде, као што смо већ видели, 
разликује многе врсте уметности, и док о једнима говори похвално, друге нивелише, највише 
из разлога јер не жели да уметност развија лош утицај. Али ако је уметност она која опонаша, и 
Платон у књизи трећој очигледно у извесној мери допушта њен утицај на образовање младих, 
зар није Платон помало недоследан јер у књизи десетој говори да би је требало у потпуности 
протерати из државе? Одговор је опет врло једноставан, Платона не занима уметност која се 
није довољно приближила идеји, јер је циљ проналажење блискости и везе са светом идеја, не 
удаљавање од њих, а лоша уметност би то свакако учинила стога што идеју не подражава на пра-
ви начин, тј. за Платона, лоша уметност мањка у приказу врлине у њеној најчистијој форми и ту 
је заправо и кључна разлика између оправданог и неоправданог песништва у антици. 

Оно што Платон жели да нам предочи јесте да поезија не мора по сваку цену да опона-
ша објекте у стварности. У дијалогу Ијон посебно говори о надахнућу које назива божанским 
заносом, те и казује да „сви добри епски песници не певају својом умешношћу него у стању 
надахнућа и заноса“ (Платон 1970: 11). Надахнут сликар, као и песник, успева да својим делом 
произведе директну копију узвишене парадигме, баш као што осредњи стваралац једва успева 
да опонаша и природу, а  пример за ово можемо пронаћи у делима Фидије и Пракистела, где су 
пропорције идеализоване. Таква уметност учествује у филозофском појму мудрости, зато што је 
основана на темељима сазнања о реалном и истинитом, тј. на темељу сазнања о свету идеја који 
је за Платона једина истинска стварност, иако ово сазнање за њега не мора увек бити рационалног 
већ и интуитивног типа што посебно алегоријски исказује говорећи о надахнућу лирског песника 
чији су извор Музе. Просвећени уметник, стваралац, према томе, мора бити човек који поседује 
извесна филозофска сазнања. Његова дела би онда била нашироко прихваћена у држави, зато што 
су они упућени у појмове истине и лепоте на начин на који просечни уметници никада неће бити. 
За ово је у књижевности савршен пример Хомерова Илијада, и овде је можда и кључ разумевања 
Платонове филозофије уметности. У књизи X (Платон 2013: 240- 265), он такође говори о томе 
како постоје два начина опонашања, добар и лош- према томе, оно што је и раније рекао и даље 
је присутно. Чак и у другим својим дијалозима, Платон остаје веран овој дистинкцији, као на 
пример у дијалогу Гозба. Обична уметност подражава краткотрајне творевине живота, а заиста 
узвишена уметност као свој модел поставља идеалну лепоту, тачније, непроменљиву и бесмртну 
идеју лепоте. Оног момента када подражавање схватимо на начин на који га је Платон разумео, па 
и, можемо то слободно рећи, и Аристотел, схватамо да он није сматрао поезију и уметност наи-
вном репродукцијом стварности. Парадигма мимезе је за њега далеко богатијег значења. Аристо-
тел је сматрао да „Пре свега, песник треба да представи себи догађаје у свој њиховој живости, па 
да се онда преда састављању приче и израђивању говора“ (Аристотел 2008: 84). Наравно, постоје 
битне разлике између Платоновог и Аристотеловог приступа. Јер, док Платон тврди да песнику 
повремено може бити опроштена погрешна интерпретација под условом да служи вишој добро-
бити државе, Аристотел сматра да песнику, ствараоцу, може бити опроштено чак и представљање 
немогућег, ако ће естетски аспект дела због тога бити на вишем нивоу. Можда је Аристотел у из-
весним моментима анализе више од самог Платона обраћао пажњу на структуру дела и естетске 
аспекте који га чине. Узмимо за то као пример трагедију. Платоново виђење је такво да добро у 
поезији треба да победи, а зло да испашта, што је више пута истакао у Држави, и из разлога што 
је једноставно тако најисправније, али Аристотел нуди алтернативу, према којој трагедија може 
бити прича о човеку, који, иако добар, испашта, овај пут не услед порока, већ као резултат грешке 
или слабости, трагичне грешке карактера која га чини ближим и више људским, а због које ће и 
радња дела бити одвећ естетски упечатљивија. „Дакле, како склоп најлепше трагедије треба да 
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буде не прост него сложен, и то такав да подражава догађаје који изазивају страх и сажаљење, јер 
баш у томе лежи особитост таква подражавања, онда из тога излази јасно најпре ово: ни честити 
људи не треба пред нашим очима да доживљавају пад из несреће у срећу – јер то не би изазвало 
ни страха ни сажаљења, него гнушање; затим ни рђави из несреће у срећу – јер би то највише 
било противно задатку трагедије. Најзад, ни веома рђав човек не сме из среће да се строваљује 
у несрећу. Према томе, преостаје само један човек по средини. А такав је онај који се не исти-
че ни врлином ни праведношћу, нити пада у несрећу због своје злоће и свог неваљалства, него 
због неке погрешке (кривице)..“ (Аристотел 2008: 76- 77). Апсолутну примену Аристотеловог 
става  у светској књижевности видимо, примера ради, код Шекспировог Отела. Разлика између 
Платоновог и Аристотеловог става је што, зарад естетског аспекта дела, Аристотел допушта 
постајање фаталне погрешке у карактеру, док Платон остаје при томе да уметност треба да буде 
огледало врлине, и пре свега, суштински непроменљивог аспекта који је постављен као антитеза 
променљивом свету. Ово је античка уметност постизала описивањем богова чија је битна особе-
ност постојање „самоочигледне, непроменљиве основе“ (Dorter 2005: 76). 

Врхунско дело уметности, према Платону, јесте конкретно једно опонашање идеје. Ако се 
вратимо на првобитно становиште према коме је уметност огледало уперено ка деловима наше 
личности, можемо ли и даље говорити о подражавалачкој функцији уметности?  Да, можемо, 
уметности и даље остаје функција да подражава, али оне делове у нама који су непроменљиви, 
јер управо и њих тежимо да препознамо у уметничком делу, што нас опет враћа на подражавање 
идеја јер су према Платону ти непроменљиви делови личности директна веза са светом идеја, а 
„идеје су присутне да  расветле све оно за шта се погрешно верује да је стварно“ (Griswold 2010: 
8). Из овог аспекта посматрано, уметност, али богата и генијална уметност, можда би била и 
најприснија веза са Платоновим светом идеја. И ово је управо моменат где ми заправо уочавамо 
и да је Платонова инспирација за идеалне форме ни мање ни више до врхунска песничка умет-
ност. Сам Платонов свет идеја је неизоставно инспирисан највећим античким песником, Хоме-
ром, и његовом митолошком равни, јер ми уочавамо да је Хомер далеко пре Платона делио душу 
на рационални и афективни део, а рационални би одговарао Платоновим идеалним формама. 
Он је то чинио кроз алегорију сусрета божанства са људским, где је божанство ништа друго до 
алегорија за Платонову идеју, божански свет Хомерове богате метафоричке равни размишљања 
је поједностављен Платонов свет идеја, јер „чак и када Платон говори о непроменљивим бого-
вима то само означава да је идеја добра њихов узрок јер непроменљиво произилази само из овог 
узрока“ (Proclus 2007: 94). 

 Наведимо као пример надахнуте уметности слику коју је насликао један сликар. Ако она 
представља једноставно подражавање природе, на начин на који су то Платон или Хомер видели, 
јер нису имали оправдање за реализам, њена је вредност тек површна, и она не може у нама по-
будити узвишене осећаје. Исто важи и за дела књижевности која нису од великог значаја, јер их 
временом заборављамо. Дела изузетне уметничке вредности побуђују узвишена осећања, такође 
нас мењају као личности, и остају са нама заувек. Можемо ли сада говорити и о томе да уметност 
не опонаша живот, већ оне који посматрају уметничко дело? Апсолутно да. Уметност је та која 
поставља огледало наспрам човека, а, неизоставно је, у сопственом уметничком делу највише се 
огледа сам стваралац. Заиста вредна уметност превазилази јаз стварности зато што је њен поглед 
уперен ка непроменљивој суштини, и то је Хомер показао својим успелим алегоријама о сукобу 
најразличитијих особина у једној личности. Платонов свет идеја се надовезује на Хомеров божан-
ски свет. „Уметност отвара прозор ка непроменљивој суштини и правој природи ствари“ (Konstan 
2014: 24). Просечан писац опише тек једног човека, али врхунски писац опише сукоб многих 
особина у једној личности, што, рецимо, код Хомера видимо кроз алегорију сусрета Атине и 
Ахила, заправо сукоба разума и емоција у Ахиловом духу. Уметник филозоф, такође, мора бити и 
љубитељ истине. Највише зато што и он представља једну од оних ретких душа које су успеле да 
побегну из пећине сенки и лажних слика, и оних којима је пружена та невероватна привилегија да 
увиде праву истину о стварности. Њега ће те слике пратити, и он ће на неки начин то покушати да 
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испољи, заправо, управо тако што ће имитирати вишу реалност, упркос чињеници да ће морати 
да користи материјал овога света. Наравно, сам уметник требало би да је довољно скроман да 
призна да је он само онај ко подражава, и да су та подражавања увек иза онога што се подражава. 
Не постоји већа опасност од те да се реалност помеша са подражавањем, а многи песници су 
кренули тим путем. Идеални уметник, према Платону, осим што напорно ради на свом делу, не 
придаје му и велику важност, иако је и сам свестан да је таква количина скромности веома ретка. 

Платон је, такође, и први који је указао на то да осећања сажаљења и страха побуђују 
трагедије. Покушао је и да објасни зашто трагичне представе буде осећаје туге и сажаљења, а 
у исто време и задовољство код публике. Платон је разликовао две врсте опонашања, од чега је 
једно прихватио као „добро“.  Према томе, сада је реч о две врсте имитације – доброј и лошој. 
Чисто наративно песништво сада је окарактерисано као „добро“ и као стил човека који поседује 
врлине.  Добро песништво узима вечне идеје за свој модел у стваралаштву, а лоше свет који се 
угледа на те идеалне моделе. Примера ради, у Гозби, Платон овом приликом описује песнике 
као људе који су успешни у описивању самих идеја, нарочито идеје идеалне лепоте: „Или зар 
немаш на уму да ће он, гледајући лепоту оком којим се она може гледати, само ту успети да не 
рађа сенке врлине, јер се сенке не додева, него праву врлину, јер се праве врлине додева? А ко 
је родио праву врлину и отхранио је, томе пада у део да богу постане мио, и ако икоме другоме 
човеку пада у део да буде бесмртан, то пада њему“ (Платон 2006: 63). Прави песник је научио 
да воли апстрактну лепоту, не ову или ону лепу појавност. Такав интелектуални приступ захте-
ва опсежније проучавање. Такав ће уметник онда, онај чији је поглед усмерен ка идеји и самој 
суштини лепоте, успети да произведе не слику лепоте, већ управо дело праве и изузетне лепоте, 
зато што његов модел није привид већ стварност. У свом дијалогу Ијон Платон нам казује: „Јер 
чини нам се да је бог, да се не бисмо колебали, на њему највише показао да те песме нису људске 
ни људско дело, него божанске и божанско дело, и да песници нису ништа друго него тумачи 
богова, и сваки у власти онога бога који га је изабрао за своје оруђе. То је бог хтео да обзнани, и 
зато је на уста најнезнатнијега песника испевао најлепшу песму“ (Платон 2006: 12). Међутим, у 
Држави примећујемо, како нагласак више није на непресушној песничкој инспирацији, нити на 
утицају муза, као и да она више не долази циљано од божанског извора, већ из стваралачке моћи 
песника, а првенствено из његове моћи да ствари и околности, Платоновим језиком речено, да их 
представи онаквим какве у стварности нису, али у реалности јесу, тј. инспирација произилази из 
песниковог умећа да подражава идеје. Ипак, овај пут би радије требало схватити идеје на начин 
на који их је Аристотел схватао, тј. као појмљиве суштине самих ствари, а не као свет самосталан 
и одвојен од њих. 

Платон је веома прецизан у разликовању осиромашене уметности која опонаша здравора-
зумски свет и истински узвишене уметности којој истинска лепота служи као модел. Укратко, 
Платонов песник се труди да превазиђе материјални свет. „И тако је, Глауконе, прича (mythos) 
сачувана и није изгубљена. А она ће и нас сачувати, ако јој будемо веровали, и сигурни у себе 
пребродићемо Лету, реку заборава, и душу своју нећемо укаљати“ (Платон 2013: 264). Ако са ове 
тачке гледишта посматрамо, Платон више није непријатељ уметничког опонашања. Иако нам 
понекад може деловати да је његова мисао неусаглашена, Платон је веома конзистентан. Неки 
уметници опонашају тек чисте привиде, те је њихов рад лажан, ружан и опасан за здраве услове 
у држави, док с друге стране, одређени уметници теже да им чиста реалност буде модел. Све за-
виси од човековог поимања и спознаје онога што је добро и његовог разликовања тог добра од 
лошег, или, како то Вернер Јегер поима, „казано Платоновским језиком, све зависи од човекове 
способности да стварно добро разликује од пуке појаве доброг, истину од лажи, биће од небића“. 
У том погледу, филозофско промишљање постаје за Платона и паидеја, образовање човека (Јегер 
2007: 46). 

Модерни критичари неретко су склони да подвргну критици Платонове мисли. Неке од 
ових критика базиране су на неразумевању шта је то заправо Платон желео да каже када је го-
ворио о подражавалачкој природи уметности. Многе критике су базиране на лажној оптужби 
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да опонашање подразумева и просту репродукцију, као и копирање обичног света. Ако неко на 
овакав начин посматра Платонов приступ уметности, онда није тешко закључити зашто је так-
ва критика присутна. Али, ако се дубље загледамо, увиђамо у Платоновим радовима помирење 
реалистичког и идеалистичког приступа уметности. Дело уметности је, из визуре Платонове, 
ништа више ни мање до конкретна реализација идеје. Инспирисани уметник се труди да види 
суштину ствари, да сагледа иза онога што можемо назвати очигледним, да проникне у оно што 
није на први поглед доступно и видљиво. Јер оно што видимо на први поглед, често је само при-
вид далеко компактније и сложеније реалности. Поезија највишег типа описује врлине попут 
праведности и храбрости, тако што уочава њихово постојање у људском карактеру, и пажљиво 
посматра на који начин оне обликују личност. Ако је уметник и стваралац један од сјајних, његово 
дело неће трајати само један известан период, нити бити инспирација једино за кратко време, већ 
ће својом лепотом успети да победи јаз времена и постане дело од универзалног значаја, као и 
трајна инспирација. Ипак, универзалне форме остају неизмењене, иако нам дела од не толиког 
значаја и важности могу држати пажњу неко време. Само ће онај уметник који успе да проник-
не у суштину ствари, да уочи шта је то универзално и непроменљиво, и снагом свог генијалног 
ума то пренесе кроз своју уметност, бити и онај коме време не може учинити ништа и чије ће 
дело трајати заувек, зато што је то дело које подражава неуништиво и непроменљиво. Изнова 
се враћамо на позицију где уметник не  види свет баш онаквим какав је на први поглед, већ се 
труди да сагледа иза вела појавности и погледа у лице суштине. И ми сада више не говоримо о 
копирању природе, нити било каквом подражавању. Овога пута уметност наступа као супарник 
природи, као њен ваљани противник, неко ко спремно уме и може да превазиђе природу и њене 
творевине. Чак, неко ко је ту да надомести оно што природа није до краја успела да оствари, и 
чија дужност јесте да то учини, и сада говоримо о димензији храбре духовне побуне уметности. 
Али, оно што свакако морамо споменути када је у питању Платон, јесте и то да он није вредновао 
уметност према емоцијама које она побуђује, нити је емоцијама придавао велики значај, већ је 
уметност онолико поседовала вредности колико је показивала оно што је истинито и стварно. 
Одатле и потиче то његово неповерење у уметничко стваралаштво, јер је оно претежно повезано 
са емоцијама, а у Платоновом свету човекове врлине и карактер су зависиле претежно од његове 
способности да савлада своје емоције, да доминира и да се служи њима, и то на један рациона-
лан начин, подређујући их разуму. Ум има способност рационалности која би требало увек да 
надзире страсти. Зато су честе и критике да је Платонов приступ уметности исувише интелек-
туализован, али не смемо заборавити ни то да је он указао и приметио важност емоција када је 
драмска књижевност у питању. Платон је рекао о музици: „Ритам и хармонија најдубље продиру 
у унутрашњост душе и највише је обузимају, уносећи у њу племенитост и отменост“ (Платон 
2013: 71). Поставља се питање, када говоримо о подражавању и имитацији, где је ту позиција 
имагинације, али не можемо оспорити да, чак и кад је песникова маштовитост наглашено у упо-
треби и присутна, с друге стране постоји и доза имитације у једном сегменту, јер док уметник 
ствара нове светове у одређеном смислу, у другом неоспорно опонаша. Сам Аристотел је касније 
надоградио Платонову теорију, посебно уводећи појмове трагичне грешке и трaгичне кривице, а 
то је било и дефинитивно усаглашено помирење реалистичког и идеалистичког приступа. Можда 
нам, посматрајући из ове перспективе, уметност делује као недодирљива и узвишена творевина, 
оживотворена заваљујући инспирацији и надахнућу генијалног ума. Али, да ли било које умет-
ничко дело постоји независно, без нас? Право остварење једног уметничког дела настаје тек у 
комуникацији са онима који су ту оцене његове вредности, тек тада долази до његове дефинитив-
не конкретизације, током тог фундаменталног процеса преласка од наглашене субјективности ка 
интерсубјективности. Док се упознајејмо са једним делом врхунске уметности, упознајемо се и 
са тим да смо управо ми ти који у овом процесу мењају дело, и они који и сами пролазе кроз про-
цес промене, кроз саморазумевање и самоспознају, и засигурно више не остајемо исти, обогаћени 
за једно ново искуство наше сопствене саморефлексије у огледалу уметности. Све док постоји то 
огледало, уметност ће остати још један начин да поново пронађемо себе.
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PLATO’S VIEW OF ART AS A REFLECTION OF THE IDEA

Summary

This paper presents the basic elements of Plato’s aesthetic theory and his way of thinking about the arts 
with a specific turn in a way in which all those opinions of his were usually seen and acknowledged. The main 
goal is to investigate the differences between that which is seen as good and also as bad art by him, and why that 
which is considered as good art is actually the representation of the idea itself. This may seem a little untypical at 
first but we named a couple of reasons behind these thoughts. One of the leading reasons is because he assumes 
the inevitable difference between these forms of art, and by acknowledging that the main goal of an acceptable art 
is to recreate what is good in character and also banish all that is bad. And it goes even beyond that, because not 
only that the great artist copies good and virtuous in human behavior, setting a respectable example that way, but 
also, he copies all those things that are permanent and invariable in human soul. He then creates the world in art 
that overcomes the everyday world by possessing all those qualities of life but in a perfect and permanent way. It’s 
obvious though that this can only be done by a genius who responds to the idea by conquering and reshaping the 
life circumstances through his art, in such a way, so that specific piece of art he creates becomes just like the idea, 
eternal and invariable.

Key words: aesthetics, mimesis, idea, art, the sublime
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THE ARCHETYPAL SYMBOL OF THE WHITE SNAKE IN A 
GERMAN AND A CHINESE TALE1

According to ethnological research findings, cultures and literatures are connected in time and space in numer-
ous ways. Tales originating from different parts of the world manifest similar motifs, symbols and images and 
therefore provide significant evidence for the Jungian concept of the collective unconscious. Specifically, animals 
and colours common to most world cultures are rich with symbolism and reinforce Jung’s theory of archetypes 
and archetypal symbols. The aim of this paper is to explore the symbolic meaning of the white snake in a German 
fairy tale “The White Snake” published in 1812 by the Brothers Grimm and in the Chinese “Legend of the White 
Snake” published during the Ming dynasty (1624). Despite the striking differences, in both tales, the white snake 
overcomes the gap between the human and animal world and it is linked to universal themes like spirituality, the 
soul, wisdom, transformation, and love.

Key words: archetypes, the Brothers Grimm, Jung, Madame Bai, Magna Mater. 

1. ARCHETYPES

The archetypal psychology of Swiss psychiatrist Carl Gustav Jung (1875-1961) offers a theoreti-
cal framework for researching international and universal themes in literature, which migration or ge-
netic theory cannot explain. Relying on psychology, literary scientists venture to track down and explore 
manifestations of psychic life in written artworks.    

The difficulty with the archetypes is that they do not have a known origin, and we do not always 
understand them (Jung 1988: 68), especially as they are dynamic factors, which manifest themselves 
spontaneously in our dreams, visions, or thoughts without a known cause (Jung 1988: 76). Imagery of 
archetypes tends to fall into certain patterns reminiscent of myths, legends and fairy tales. These patterns 
did not originate in perceptions, memory or conscious experience, and since migration could not explain 
their ubiquity, Jung concluded that these patterns, despite the changes and modifications they undergo, 
actually reflect universal human modes of experience and behaviour (Samuels 1986: 20). He attempted 
to arrange these patterns and images, of which there are many, into four categories. 

Upon noticing that there is a tendency for the unconscious to personify, Jung organised arche-
types into single entities. Starting from the outside, there is firstly the persona, the social mask or face 
we put on when encountering the world. Otherwise, our strong and primitive emotions and impulses 
would make our social living difficult. Jung named the next archetype the shadow, referring to all we 
fear, despise, and cannot accept in ourselves. However, the low evaluation of what is as yet unlived (e.g. 
instinctuality) is generally not correct, and the attitudes to the shadow should include judgment, accept-
ance and, finally, integration. After the shadow follows the contrasexual archetype, animus or anima, 
designated to “express what is psychologically masculine in a woman and psychologically feminine in 
a man.” This archetype also functions as a bridge or a connection between the consciousness and un-

1  The paper is a result of the project Languages and Cultures in Time and Space (Jezici i kulture u vremenu i prostoru, No. 
178002), supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia. 
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conscious. The innermost archetype is the self, the most central archetype, the archetype of order, which 
organises other archetypal experience (Samuels 1986: 25-26).2 

Speaking of “archetypes in action”, Jung describes: 

archetypal events (e.g., birth, death, separation from parents, initiation, marriage, the union of opposites, 
etc.), archetypal figures (e.g., mother, child, father, God, trickster, hero, wise old man, etc.), archetypal 
symbols (e.g., sun, moon, water, mandala, cross, fish, horse, snake, etc.) and archetypal motifs (e.g., the 
Apocalypse, the Deluge, the Creation, the night sea journey, etc.). All such events, figures, symbols and 
motifs are part of the age-old experience of our species.3 (Stevens 2006: 84)

Archetypal symbols are the best (and only) possible representation of an unknown psychic fact, 
since the totality of the self is to the greatest extent unconscious, unknown to us and inexperiencable. 
Archetypal symbols, as empirical manifestations of the self, can be studied as a means of gaining clues 
to the essential nature of the self (Colman 2006: 157). They are spontaneous and autonomous products 
of the unconscious (Jung 1988: 310), bearers of meaning (Bradshaw & Storm 2013)4, which can be fur-
ther divided into “natural” and “cultural” symbols. 

Natural symbols are derived from the unconscious contents of the psyche, as variations on the es-
sential archetypal images and ideas met in the most ancient records and in primitive societies. Cultural 
symbols have been used to express “eternal truths”, which have gone through many transformations and 
have “become collective images accepted by civilised societies”. When repressed or neglected, their 
energy disappears into the unconscious and forms an ever-present and potentially destructive “shadow” 
to our conscious mind, transforming into “demons” (Jung 1988: 93). 

In the following sections, the archetypal symbol of the white snake shall be explored in the con-
text of two tales from cultures disparate to such a degree, that migration and genetic theory can be ruled 
out in advance. The aim is to identify its meaning and function, as well as the features of the correspond-
ing archetype.   

2. THE WHITE SNAKE 

2.1. The Snake

The snake is a symbol full of meanings, either very positive or very negative. It refers to the most 
primitive level of existence and therefore to the beginning of life itself. As it is originally connected to 
the earth (there are water snakes and fiery snakes as well), the snake represents the primordial, basic and 
transcendental energy, the unveiling of life secrets, and creative power. The snake can also be perceived 
as a symbol of deep spirituality and wisdom, a guardian of the life source and immortality, of treasures 
and hidden spiritual good. The moulting of a snake indicates its power of transformation, regeneration 
and renewal. As a negative symbol, it embodies destruction, seduction, material and sexual temptation, 
sin, degeneration, the principle of evil in the physical and material world and the cruel side of nature. 

2  This is not the only option for grouping archetypes, but it is the most widely accepted. Another alternative is the distinction 
of four kinds of archetypes: the ‘shallow’ archetypes (persona and shadow), ‘archetypes of the soul’ (animus and anima), 
‘archetypes of the spirit’ (wise old man and woman), and the self (Samuels 1986: 25-26). 

3  “Although they are certainly universal, it is questionable if this universality is due to the existence of an innate ‘archetype-as-
such’ giving rise to the image. Jung would say that the archetype-as-such is at once an innate predisposition to form such an 
image and a preparation to encounter and respond appropriately to the creature per se in the environment.” (Stevens 2006: 84)

4  In their research, Bradshaw & Storm (2013) “hypothesised that symbol cueing facilitates memory and subsequent recall of 
meaning words associated with symbols. In the present study, participants either freely generated, or selected from a list, 
one meaning word for each of 30 symbols presented on screen. As expected, results showed little evidence of conscious 
knowledge of meaning words. Upon presentation of two sets of symbols and meaning words (15 pairs matched; 15 pairs 
mismatched), words from the matched-pairs set were correctly recalled significantly more often than words from the 
mismatched-pairs set. Our findings were considered from a cognitive and clinical perspective.”
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Nevertheless, as an image of evil or demonic powers it can be positive if controlled or repressed, or used 
for noble causes. Thus, the transformation refers here to the change of negative forces into spiritual ones 
and their subjugation to the supreme celestial power (Kamings 2004: 129-130). 

A snake can kill and heal; therefore, it is a symbol of aggressive powers, both positive and nega-
tive. In connection to the spine, it is an example of expression of the subconscious in a sudden and an 
unexpected way. As a kundalini symbol in yoga, it refers to energy coming from the genitals, climbing 
from the sexuality chakra, as well as to the physical world and basic survival instinct towards the realm 
of spiritual thoughts. It is a symbol of the life force which determines life and death, as a wheel of life, 
and ambivalence (Kamings 2004: 131).

The snake comes out of a shadow, a gap or a cleft to spit out death or life. It stands for a mystery, 
female and male principle, a twin in itself, a composition of archetypes, attached to cold, slimy and un-
derground primordial darkness, life in its potential, soul and libido, one of the most important archetypes 
of the human soul (Ševalije; Gerbran 2009: 1102). The snake appears to be the master of life dialectics, a 
mythical ancestor, and a half-god of civilization. As the master of fertility, it is also a master of women, 
and snakes are supposed to keep the spirits of unborn children and share them among people according 
to their needs. The snake is sexually ambivalent, can be both womb and phallus, responsible for men-
struation as the consequence of its bite (Ševalije; Gerbran 2009: 1110).  

The ambivalence and the dualism of the snake symbol facilitate the activation of certain factors, 
and the ascribing of positive or negative meanings to the snake, depending on the context in which it 
appears. Therefore, as Samuels (1986: 43) observes, “‘the archetypal’ may be said to be found in the 
eye of the beholder and not in that which he beholds, an eye that interacts with images. The archetypal 
is a perspective defined in terms of its impact, depth, consequence and grip”. He also observes that it “is 
in the emotional experience of perception and not in a pre-existing list of symbols”, and therefore the 
tendency is to abandon any schema or hierarchy of archetypes and archetypal images. Themes, patterns 
and behaviour interlace with images and the imaginal, and then mingle with emotion, instinct and body. 
Thus, a continuous field of reference is created with no pre-existing or prescribed focus of interest, be-
cause an individual, a context or the field of reference elects it, or it simply elects itself. 

The meanings and representations of the snake vary in different cultures, and although it commonly 
represents just a repulsive animal, in so-called primitive cultures, this archetype has kept its positive as-
pects.5 The snake, in connection with the shadow, was initially perceived as a fertile soul, until Christianity 
put the focus on its evil aspect, although the Chosen People obtain the support of a snake and Christ is 
sometimes represented as a snake on the crucifix. Despite these positive elements, the snake of the middle 
Ages in Europe is only Eve’s snake, the repulsive seducer, loaded with sin, proud, selfish and stingy, and as 
the master of the life force it does not symbolise fertility any more, but only lust. The only positive aspect 
of the snake refers to its chthonic function as an executor of God’s justice. The serpent generally refers 
to the beast, which good Christians are supposed to exterminate in their souls. However, the rehabilita-
tion of the snake is associated with the insight that the negation of the primordial life, and the snake as its 
representative, also means the negation of all the values of darkness, which are fundamental for the spirit 
as well. As a principle archetype, the snake superficially seems to be contradictory, but the most positive 
aspects re-emerge and return harmony and freedom to man (Ševalije; Gerbran 2009: 1111-1114).  

In Chinese culture, the snake more often appears as a dragon, a symbol of evil, destruction, 
negativity and deceit, and it belongs to a group of five noxious creatures (Kamings 2004: 132), together 

5  In Celtic mythology, it is linked to healing waters (Kamings 2004: 132). In the ancient Greek culture, the snake stands 
for wisdom, the principle of life, resurrection and healing. As a healing symbol it is attributed to Asclepius, Hypocrite and 
Hermes, as a symbol of wisdom, it is dedicated to Athena, and as a phallic symbol it denotes passions, revitalising the male 
and female principle (Kamings 2004: 133). The non-Indo-European cultures in the Balkans left its traces on Crete, and 
among their numerous female deities is the “Mistress of animals”, a snake goddess (Gottschalk 1996: 50-51). The snake is 
also attributed to other female deities of Mediterranean origin like Artemis, Hecate and Persephone. In Aztec culture, there is 
a woman-snake deity as well, a goddess with a skirt of snakes (Kamings 2004: 130). The records of a snake cult in Lithuania 
depict the custom of peasants to keep holy snakes in the corners of their houses, to feed them with milk and to offer them a 
sacrifice (Gottschalk 1996: 424). The remnants of this cult can be found in the narratives of various other cultures as well. 
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with the centipede, the scorpion, the gecko and the toad (Eberhard 2006: 255). The snake is “regarded 
as clever but wicked and treacherous: and treacherous people are said to have a ‘snake-heart’. Formerly, 
snakes were objects of worship”, especially along the great rivers of China, as river-gods were often 
imagined in the form of snakes. Snake-demons appeared as half-snakes, with human heads and snake 
bodies. In West Asian myths, snakes could make gifts of pearls or other jewels (Eberhard 2006: 331-
332). However, not all snake deities were regarded as evil. Nü-gua and her brother and husband Fu-xi, 
deities with a snake’s body or a fish’s tail,6 were mostly linked to positive aspects7. Nü-gua is generally 
depicted as a supportive deity, and so in the older Chinese tradition, snake-demons cannot be seen only 
as bearers of negative traits.8 

Interestingly, both in European and in Chinese tradition, the snake has been deprived of its rich 
symbolism and reduced merely to its destructive aspects. The main influence in this process has been 
religion – Christianity in Europe and Buddhism in the Far East. As snakes are remnants of ancient cults, 
the motivation was obviously to subdue the competing beliefs and their positive impact. Therefore, as 
a symbol that has appeared in many cultures since ancient times, it belongs to the category of “natural” 
symbols. However, in more “civilised” societies, its energy is suppressed and it has found its reclusion 
in the unconscious, and as a result, the snake has come to be generally demonised (a cultural symbol).

Outside of the religious context, the symbol of the snake refers to the dark, enigmatic sides of the 
human soul, which predominantly remain hidden to the consciousness (Schröder 2013: 7), and are in 
constant combat with its light (Schröder 2013: 14). This aspect of the human soul does not necessarily 
need to be identified as positive or negative, but just as hidden and suppressed. The interest of psycho-
analytical therapy in this symbol commences when, for some reason, the “snake” is trying to emerge 
from the darkness of the human psyche.  

For Freud, all animals point to our passionate drives and serve to mirror our libido, which is both 
feared and suppressed (Schröder 2013: 13). Jung perceived the snake in its paradoxical nature, both 
deadly and healing, a symbol of an evil and good demon, of the devil and Christ, a symbol of the uncon-
scious, a representative of the world of instincts. For a man it is the unconscious femininity of his anima, 
for a woman, mostly as a mother goddess, it represents impregnating masculinity (Schröder 2013: 13-
17). Their appearance is an indicator that the suppressed aspects of our psyche are seeking a way out to 
the light of the consciousness. However, the snake in the tales of interest is white, so it seems convenient 
to explore whether the meaning of this colour affects the meaning of the snake itself.

2.2. The Colour White

As the colour of white light, the absolute colour with no hues, white stands at the starting and the 
finishing point of the colour spectrum, as the absence or assembly of all colours. It also represents the 
beginning or the termination of daily life and the visible world, mediating between the visible and the 
invisible. As the colour of departure and transition, it was worn by those who are about to change their 
status (e.g. candidates for public services), or to cross a borderline, even towards death. As the colour 
of the East, it signifies the return, eve, dawn, refilling, and emptiness between night and day. It is also 
the colour of death and mourning in the East, as it used to be in medieval Europe as well, especially in 

6  Lee (2007: 241) saw the image of the godly couple in Shanghai Museum 1999, and claims that Fuxi was depicted with the 
lower body of a dragon. 

7  They ‘invented’ marriage, Nü-gua could melt and fuse things, and she is also regarded as the inventor of the mouth organ. 
She codified the (religious) music of China, invented the flute, and created human beings from figures of clay, which she 
baked in an oven: some got overdone, which accounts for the black races; others were taken out too soon and these are the 
white races. It is also said that she has come to the help of hard-pressed heroes on many occasions. On the other hand, she 
was instrumental in bringing about the death of Emperor Zhou-xin, the last Emperor of the Shang Dynasty, because he had 
made up a suggestive poem about her (Eberhard 2006: 256).

8  The first recorded story about Nuwa (or Nü-gua) and her brother and husband Fuxi (or Fu-xi) dates from 400 B.C. (Lee 
2007: 241). The legend of the White Snake can be considered as the revitalization of the ancient creation myth of the goddess 
Nuwa, who was half woman and half snake (Lee 2007: 253).
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the court of the French kings. Consequently, white is the colour of ghosts, supernatural beings, albs and 
elves. It is also the colour of neutrality and passivity, as it refers to the moment when nothing has yet 
been fulfilled, and therefore it is the colour of virgins, purity and innocence. Moreover, it is not exclu-
sively feminine, since it has also been chosen as the colour of the masculine toga, as the symbol of re-
birth after victory over temptation, the colour of discovery, mercy and transformation, the symbol of the 
evolved consciousness of the daylight, and the Celtic priestly colour (Ševalije; Gerbran 2009: 51-53). 
As such, white seems not to have much in common with the snake symbolism of the hidden and uncon-
scious aspects of life, and yet it has been linked to this animal symbol in more than one tale and culture.  

The colour white stands for light and consequently for enlightenment, happiness, beauty and 
perfection, for absoluteness and for insight and wisdom beyond all the polarities. However, in the old 
matriarchal concept, death was white as a bone and appeared in the form of a great woman, the god-
dess of destruction and renewal of life, the symbol of the Great Mother or Magna Mater, known as Frau 
Holle, Frau Perchta or Baba Jaga. White refers therefore to the magical realm, the underworld and the 
unconscious as well (Schröder 2013: 33). There lies the connection between the symbolism of the snake 
and the colour white, and its potential for the reconciliation and union of opposites. 

3. TALES ABOUT WHITE SNAKES

3.1. The Fairy Tale and archetypes

Fairy tales are generally interwoven with old mythical, religious and general worldviews. The in-
terpretations of various versions of a fairy tale, as well as of the motifs, which cross the borderlines of a 
single genre, should not be set on the reconstruction of the hypothetical origin, but on the self-regulation 
and self-dynamics of fairy tales. The indispensable prerequisites for a valid interpretation of a fairy tale 
are the findings of philology, literary science and ethnology. In order to avoid arbitrary conclusions, a 
researcher should investigate the history of the text itself, the relevant general history and the history of 
thought, as well as the genre-specific features. Only then can a solid interpretation under various scientific 
viewpoints take place, be it theological, mythological, psychoanalytical, anthropological, pedagogical or 
literary (Rölleke 2004: 106–107). The ethnological and psychological approaches are of particular inter-
est for this research, because they deal with motifs and symbols in fairy tales from different perspectives. 

The ethnological approach sets as its goal the identification of the motifs that are analogous to 
religious rites and social customs. The fairy tale generally tends to be adapted to the image of the society, 
and the contextualisation of its motifs can be of advantage for further research. However, the text coher-
ence can be constituted and reconstructed as a whole only through various features, motifs, themes, and 
symbols (Neuhaus 2017: 27-28) which are inherent to the text, but often understandable only in context. 
The impediment to this approach is the fact that fairy tales belong to oral tradition, and can be contextu-
alised only with difficulty, if at all.  

Transnational and globally spread themes of fairy tales are attractive to researchers of the col-
lective unconscious, since similar fairy tale themes, motifs and structures seem to support their theory. 
These tales are supposed to be expressions of general human drives and emotions, and of the supra-
individual soul life. The elementary motifs of fairy tales and the fundamental mythological motifs are 
therefore perceived as the structural elements of the human soul. The figures in the fairy tales are inter-
preted as the archetypical constitutions and re-constitutions of the human libido. Fairy tales as a whole 
are recognised as messages of the unconscious that should help regain the balance that threatens to 
eventually become lost. When the hero of a fairy tale re-establishes the disturbed order, he becomes a 
role model for the recipients of this message. The issue with this approach is the tendency of researchers 
to read a great deal into the text, which functions only as the starting point for their allegedly scientifi-
cally founded associations. They construct individual or historical social dispositions and pass them off 
as universal and as reinforced existing social patterns of their perception (Neuhaus 2017: 35-39). 
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The reader must judge for himself whether the scientific work on Jung’s archetypes does justice to Jung’s 
psychoid elaboration of the concept and its assumption that the archetype is ultimately unknowable, or 
whether such work is one-sided, looking downwards to the world of biology and instincts. There is a ten-
sion between accepting archetypal theory on a personal, experiential basis and the desire for more certain 
knowledge. (Samuels 1986: 43)

For that reason, it is recommendable to combine this theory with other approaches, to reduce the arbi-
trariness of the conclusions and to increase the validity of its findings.  

Finally, it has to be taken into account that fairy tales mostly do not contain images of just one 
culture, since they constantly keep migrating. They can be received and incorporated in various cultures, 
because they use the “language of images”; they paint in words, and keep the content of a “tale” in im-
ages. A fairy tale survives over space and time, not because it is carefully thought out, but because it is 
“seen”, and therefore it remains relevant as a constantly wandering tale that originates from the truth of 
the development of the human soul (Lenz 2018: 371). Rich with magic and symbolism it tends to remain 
abstract and universal. However, when a fairy tale is embedded in a specific socio-historical context, it 
develops into a legend. In spite of the magical, mythological or numinous elements, the legend gener-
ally tends to lay claim to authenticity and realism. Consequently, the time and place of the plot tend to 
be explicitly determined, in most cases geographically precise and placed in the past (Lamping 2009: 
646-648; Schweikle 1990: 405). Therefore, the ensuing presentation shall concentrate on the German 
fairy tale and on the Chinese legend of the white snake.   

3.2. The German Fairy Tale

The German Fairy Tale “The White Snake” (“Die weiße Schlange”) was published by the Broth-
ers Grimm in their Children and Household Fairy Tales (Kinder- und Hausmärchen) in 1812. It was 
told to them by twelve-year-old Amelie Hassenpflug (Schröder 2013: 12) from Kassel, whose family 
was originally from Hanau. Stylistic changes were undertaken after the second edition, inspired by the 
fairy tale “Hanns Dudeldee” of Albert Lud(e)wig Grimm (Uther 2013: 39). “The White Snake” by the 
Brothers Grimm is one of the most rounded and compact fairy tales in the collection and it appears at 
first sight less interesting than their other stories. Therefore, there are only a few papers which explore 
this narrative from various perspectives (Schröder 2013:7), Schröder being the first to undertake a more 
comprehensive analysis of this fairy tale. 

In this German folk tale, a young knight eats a piece of the white snake flesh that he regularly 
serves to his king, who is widely known as a very wise man. The knight subsequently gains the capabil-
ity of understanding the language of animals, which helps him to prove his innocence after he has been 
falsely accused of stealing the queen’s ring. Thereupon he leaves the court, and on his journey meets 
fish, ants and ravens in need. After he has shown them kindness and helped them, they feel obliged to 
support him in successfully accomplishing the tasks he was given by the princess he wants to marry 
(Grimm 2017: 108-112).

The fairy tale deals with an international motif of understanding the language of animals, which 
often comes as a result of helping a snake and making friends with it. Narratives about understanding 
the language of animals, learning heavenly things and the capability of predicting destiny belong to the 
core of Indian and Greek tales, as well as many fairy tales of the Modern Age (Uther 2013: 39).9 The 

9  The fairy tale type “the white serpent’s flesh” is present in Central and Eastern Europe, in Scotland, Ireland, Scandinavia, 
and the Baltic. A similar German legend, “The Lake of Seeburg” (“Seeburger See”), has an unhappy ending, because the king 
kills the knight who dared to break the rule (Schröder 2013: 27). However, this motif is not bound only to snake, but tasting 
the heart of a dragon or a bird can have the same effect as eating snake flesh. Although the animal is not always of the same 
kind, eating its flesh as an act of its incorporation seems to be the prerequisite for acquisition of the magical gift. 

 On this motif in Slavic mythology, cf. Mitrić 2018.
 Among the fairy tales gathered by Ludwig Bechstein (1801-1860), Schröder (2013: 14) finds similarities with the narrative 

“Oda and the Snake” (“Oda und die Schlange”). In this fairy tale, which was published 1857 in German Fairy Tale Book 
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German tale combines this motif with the motif of thankful animals,10 which belong to three elements: 
water (fish), earth (ant) and air (raven), and accordingly provide him with help in critical moments.  

The entire story of “The White Snake” can be interpreted as the journey of the human soul. At the 
very beginning, the storyteller introduces two men, and in the language of symbols, masculinity in general 
stands for the spirit, thinking, research and recognition of the world. A boy, a young man, a man and an old 
man are just various stages of the spirit’s development (Lenz 2018: 396). The king in the tale has already 
achieved the highest level of his inner growth (Lenz 2018: 375), and he represents wisdom, as the arche-
type of an old wise man (Schröder 2013: 29). The knight refers to a soul power that serves the ego and is 
on its own way towards fulfilment (Lenz 2018: 375). Tasting of the white snake’s flesh initiates the process.  

Since animals in fairy tales commonly symbolise our drives and instincts, the snake, as the image 
of the lusty nature, refers to the power of temptation. However, the white snake is supposed to denote the 
life powers that have remained innocent. As the snake is capable of moulting and renewal, it has been 
an image of regenerative powers in the myths and fairy tales of almost all peoples since ancient times 
(Lenz 2018: 390). Therefore, tasting its flesh means incorporating part of these powers. Additionally, the 
white snake’s flesh is prepared and thereupon served in a vessel; it is thus accompanied and reinforced 
by two further symbols. 

Preparation of the meal includes a fire as the symbol of the spirit or passion (Lenz 2018: 388), a 
force which affects (and purifies) the unconscious drives – again the impact of masculine power. The ves-
sel, however, is the symbol of the human capability of receiving, holding, transforming and nurturing, and 
therefore of a female body. Metaphorically, a vessel, a chalice, a cup, and a jug stand for the lap of the 
Great Mother archetype (Schröder 2013: 31). After the servant has eaten the flesh of the white snake, he 
receives and incorporates its secret powers. As the white snake stands for the embodiment of the archetype 
of Magna Mater, it is also the source of superior knowledge, wisdom, and the understanding of animal 
language (Schröder 2013: 35). This is a magical gift belonging to the bygone age of lost union.  

When a human hero stands on the same level as animals and is able to communicate with them, 
it is a sign of overall connection, reflecting earlier times in which humans and animals were recognised 
as a unity, and the transformation and communication between them was not perceived as uncommon. 
If the tale does not belong to the old age, it might be intentionally archaised (Uther 2013: 40), in order 
to reawaken the lost state of harmony with nature, at least in one’s imagination. 

The symbol of union, connection and of self-awareness is the ring (Lenz 2018: 378), and the 
queen, the first feminine figure introduced in the narrative, has lost it. Femininity commonly represents 
the soul, full of commitment and intimacy, strong in feeling, and weaving and acting in the inner life 
sphere. A little girl, a girl, a woman and an old woman are stages of the soul (Lenz 2018: 396). When the 
queen loses the ring, her connection with her soul is lost, since a duck has devoured the ring. The duck 
itself is a symbol of the unchastened human senses, which are in danger of getting lost in externaliza-
tion (Schröder 2013: 43) and consequently have to be restrained, so that the contact with the soul can 
be maintained. When the knight delivers the duck to the cook, who kills it and finds the ring, he uses his 
newly acquired gift to reinstall the balance, and after passing this test, he is ready to leave the court as a 
free young man, and start his own journey. 

(Deutsches Märchenbuch), Oda receives a snake as a present, and allows it thereafter to enter her house and eventually her 
bed. In this way she breaks the spell on a handsome prince, who, consequently, marries her (Bechstein 2013: 175-176). This 
is also an international motif, remotely linked to the German fairy tale of the white snake, and equally rich with symbolism.  

10  This motif is also depicted in “The Bee Queen” from the same collection (Schröder 2013: 28). Brothers Grimm compare 
“The White Snake” with Straparola’s narrative of a magic horse (Grimm 2000: 36–37). They refer to the “fable” under the 
title “Livoretto and His Wonderful Horse”, in which animals support a prince on his journey. Upon his departure from the 
court, his mother gave him a magic horse, and afterwards he secured the help of a fish and a falcon after previously having 
saved their lives (Straparola 2012: 387–399). The Italian writer Giovanni Francesco Straparola (1480–1557) was the first 
collector of fairy tales, which he published in the anthology The Pleasant Nights (Le piacevoli notti, 1550, 1553). He joined 
the tales from the works of famous Italian writers Boccaccio, Morlini and Jacopo de Voragine, and the tales from the oral 
tradition. As he did not improve them stylistically and they were therefore full of drastic and impropriate elements, the 
Church banned this collection in the sixteenth century (Rölleke 2004: 13). Nevertheless, the Brothers Grimm obviously took 
notice of his work and thus were able to compare German fairy tales with the Italian ones. 
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After he has broken the taboo and started the process of emancipation, his ensuing journey can be 
seen as the process of individuation (Schröder 2013: 32). The woods he goes through stand for the world 
between the spirit and the senses (Lenz 2018: 372). Thanks to his gift, the young man is now capable of 
achieving the next level. With his chastened senses he can perceive the needs of animals (fish, ants and 
ravens), and his evolved spirit enables him to help the poor creatures. He is even set to sacrifice his own 
horse to save the life of the ravens, although it brings inconvenience to his journey. 

After he leaves the woods, the youth is ready to meet the beautiful princess, who is originally the 
symbol of negative and hostile femininity, and represents the anima of the hero (Schröder 2013: 108). 
The first condition for winning her hand is to retrieve the ring she has thrown into the water. Since the 
sea and the water symbolise the world of the soul (Lenz 2018: 371), the young man has one more op-
portunity to achieve the unity of his soul and his emotions, with the help of the fish, the representatives 
of the goddess of fertility, of water, of the sea, and of the Great Mother (Schröder 2013: 53). The princess 
will in the end become a positive figure and take over the function of the white snake as the representa-
tive of the Great Mother, and contribute to the finalization of the process of his development (Schröder 
2013: 108-110). Their marriage is made possible thanks to the ravens, as well as the representatives of 
the spirit of the Great Mother and her wisdom, because the black bird will bring him the golden apple of 
life, the symbol of enlightenment (Schröder 2013: 104). The unity enclosing the first part of the narrative 
is restored again, and the young man is on his way to become the wise man from the beginning of the 
tale, a king of his own kingdom. 

3.3. The Chinese Legend

“The Legend of the White Snake” originated in Hangzhou, and was from its very beginning as-
sociated with Thunder Peak Pagoda (Leifengta), erected in the tenth century on the southern banks of 
Hangzhou’s famous West Lake. According to a narrative which may have been in existence as early as 
the twelfth century, a demon had been imprisoned under this building (Idema 2009: xi-xii). This is the 
magical core of the legend, which has been kept in all of its versions. 

The narrative of Madame White Snake can be traced back to myths of man-god romances in the 
Songs of the South and to the cults of yearly human sacrifices to He Bo, the river god. These evolved into 
two distinct genres: “encounter with female immortals” and “run-in with demons” (Lai 1992: 51). In the 
early myths of man-god encounters, the figure of Madame White Snake developed from a man-eating 
monster located at a lake (Lai 1992: 54). In the reconstructed skeleton of the “Ur-myth”, the young man 
becomes visibly emasculated after spending the night with the woman, his vital essence being slowly 
drained (Lai 1992: 52). As gods in China are orderly and predictable, and ghosts are not, a “run-in” with 
ghosts is accidental or fortuitous (Lai 1992: 57). Although in both cases a female crosses over into the 
realm of man, she does not stay there forever, but returns to heaven (for gods and immortals) or is im-
prisoned underground (for ghosts and demons) (Lai 1992: 60). 

The earliest known account of a fatal amorous encounter between a man and a snake is the clas-
sical tale of Li Huang, which may date from the ninth century and is found in the Extensive Record of 
the Taiping Era (Taiping guangii), compiled in the final years of the tenth century. One of many stories 
about men who meet a woman dressed in white and (almost) lose their lives is the narrative “West Lake’s 
Three Stupas” (“Xihu santa ji”) from the thirteenth or fourteenth century, published in the mid-sixteenth 
century collection Vernacular Stories from the Quingping Mountain Studio (Quingping shantang bua-
ben), compiled by Hong Bian. In this story, the woman in white eats the heart and liver of her lovers as 
soon as she has exhausted their vital energy. However, the earliest full-length version of the legend of 
Madame White Snake is a vernacular narrative included by Feng Menghong (1574-1646) in his Stories 
to Caution the World (Jingshi Tongyan) in 1624, during the Ming dynasty. It was also published later in 
compilations of vernacular stories dedicated to West Lake, like Fine Tales about West Lake (1683, Xihu 
jiahua) and West Lake Anecdotes (1792, Xihu shiyi). The legend spread all over China, and it was rewrit-
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ten as a vernacular story, a novel, a string ballad, a precious scroll, and many other genres of balladry. 
It was also adapted for the stage, for movies, television dramas, musicals and ballet. The most famous 
adaptation is the one by playwright Huang Tubi (1700-1771), Thunder Peak Pagoda (Lefteng ta), in 
which he added the tale of a son, and transformed Lady Bai from merely a seductive beautiful female 
to a loving and caring being. The legend was first translated into Japanese in the eighteenth century and 
into French in 1834 (Idema 2009: xi-xxiv). Since then, it has been translated into many languages, and 
gained popularity worldwide. 

The close parallel to Keats’ poem Lamia inspired the researcher to seek a common Eurasian 
source for tales on passionate affairs between men and snakes disguised as women (Idema 2009: xvi)11. 
Indeed, there are many tales of a man marrying a mermaid in European tradition, one of the most famous 
being written by medieval author Paracelsus, and another later by a poet of German romanticism, Frie-
drich de la Motte Fouqué (1777-1843), who named his nymph Undine (Undine, 1811). The main moti-
vation for the nature spirit to marry a man is to acquire an immortal soul (Witte 1996: 93-115). However, 
of much more interest is the medieval tale of Melusine, a half-snake or a snake, a being whose “essential 
nature is that of a demonic snake-woman” who can transform into a human being (Nolan 1974: 9-10). 
A comparison between the metamorphosis of Melusine and Madame White was undertaken by Chinese 
scholar Zifeng Zhao (2017: 282-300). His findings prove that the narratives of marriage between she-
demons and men are not only Asian, but international. This legend is built up around the motif of an 
animal bride(groom), which is known worldwide.12

There are many versions of the narrative running nowadays, but the action of the vernacular story 
takes place around the middle of the twelfth century, and begins with a young pharmacy assistant, Xu 
Xian, meeting lady Bai and her servant Little Blue on the banks of West Lake during drenching rain. 
They marry afterwards and since he is poor, she procures stolen goods for him (first silver and later 
clothes), and as consequence he is arrested and banished twice. Upon his final return home, he becomes 
aware of the danger she presents to him, but she threatens to drown the whole city if he does not love her 
as he did before. He eventually catches her with the help of monk Fa Hai, and his begging bowl, and he 
forces her to shrink from her monstrous size into a harmless little snake. Together with Little Blue, who 
is turned into a blue carp, Lady Bai is captured in a jug and buried at Thunder Peak Monastery (Idema 
2009: xiii-xiv; Zečević; Đurđević 2006: 271-305). In the further developmet of the narrative, two main 
modifications should be inspected more closely. 

Firstly, in later versions Bai starts a medical clinic after her marriage and offers treatment to the 
poor, so that people love her and call her Madame Bai. When a monk recognises her as a snake with an 
evil spirit, he gives her wine to drink to make her change back. Her husband loses consciousness, and 
she goes to heaven to steal immortal grass and bring him back to life. Afterwards they are even happier 
than before, but the monk still wants to catch the snake, and he locks her husband in the Jinshan Temple. 
When she comes to rescue him, she is imprisoned, but Xiaoqing rescues her dozens of years later and 
the monk runs into a crab to hide himself (Xiong 2011: 147-148). In this version, the kindness, love, 
devotion, courage and loyalty of the couple defeat the monk, who appears to be a negative character. 

Secondly, in a popular version, the young man lets himself be persuaded by a Buddhist monk that 
his wife is an evil creature, although by this time she is expecting his child. The monk allows the child to 
be born, but thereupon confines her to a pagoda, which actually stood until recently on West Lake. When 

11  In her doctoral thesis on the woman archetype in Keats’ poetry Krsmanović devotes a whole chapter to Lamia (cf. Krsmanović 
2016: 222-237). 

12  Tales with this motif often convey the message that love requires a radical change. In most western fairy tales, the beast is 
masculine (animal groom or husband-beast) and the woman has to overcome her perception of sexuality as disgusting and 
beastly. The animal bride is almost never dangerous or disgusting, and she is predominantly a swan or a raven. Sex without 
love and devotion is animalistic, but in the Western tradition these animal aspects are not threatening, and can be even 
charming when connected to girls. Only male aspects of sexuality are considered to be bestial (Betelhajm 2015: 276-279). 
Nevertheless, there are narratives in Chinese culture about evil ghosts who turn into beautiful women and eat people (Li 
2016: 123), and there are many beautiful women in Chinese stories who are fox spirits, but some are also flower spirits, some 
very passionate and with strong emotions, which gives special magic and a touching note to the story (Li 2016: 124). 
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the son grows up to be a celebrated scholar, he visits his snake-mother, and duly venerates her (Eberhard 
2006: 332-333). Unlike in previous versions, Madame Bai evolves here into a mother figure, an aspect 
which is inherent to her from the very beginning.  

Bai and Xu Xian first meet at a lake, where land and water meet, yang and yin, and where man and 
woman mingle to celebrate the fertility of life (Lai 1992: 62). They meet at the Qingming Festival on the 
banks of Xihu13, and the Qingming Festival is around 5th April, astronomically a solar term, meaning 
a time for people to go outside and enjoy the greenery of springtime and tend to the graves of departed 
ones (Xiong 2011: 147-148). It should be borne in mind that most spring festivals have their origins in 
various rites whose function is to boost fertility. 

As a fusion of a rain maiden and a dragon woman, Lady Bai embodies both the fertilizing capac-
ity of rivers and lakes and their destructive power in floods. As a reflection of men’s sexual anxieties, 
she embodies both their insatiable desire and their fear of being dominated, drained of strength, and 
destroyed. This contradiction is inherent in both her character and her actions, as she is devoted to her 
lover, yet creates constant troubles for him, and as a dangerous outsider she must be exorcised. In the 
earlier demon stories, the young man is the central character, and traditional adaptors of the legend may 
well have considered him admirable, because he was initially seduced by her many charms, but when he 
eventually realises the danger she poses for him, he suppresses his desires and seeks refuge in religion, 
by becoming a monk. The pagoda is a symbol of the celebration of man’s victory over the lure of the 
female (Idema 2009: xiii-xix). However, the opposition between masculinity and femininity has evolved 
into a struggle on a more abstract level, firstly between the spiritual and material aspects of life, and 
thereupon between spirituality and emotion. 

Madame White rose from being a heartless beast to an ideal mate, while her lover appears as a 
spineless male, a passive one (Lai 1992: 53). Bai embodies both the divine and the human, as well as 
the instinctive. She is the emotional force in the story, and she additionally represents chthonic power 
which has become obstinately one-sided, destructive and “eats away at the roots of the tree of life”. The 
ensuing conflict represents the refusal of the chthonic power to be subjugated by the dominating solar 
force, embodied in the Buddhist monk (Lee 2007: 243). Fa Hai is depicted as cold and heartless, but 
notwithstanding, he is identified with the solar/yang energy in his association with the colour gold. Fa 
Hai was the abbot of the Golden Mountain Temple, and he carried a golden alms bowl that he used to 
trap Bai (Lee 2007: 246). Nevertheless, whether the outcome of the narrative is righteous remains open. 

“The white snake story could be a collective dream of the Chinese, a warning to the culture that 
the feminine was overly devalued and the collective soul was ‘out of Tao’. The body–spirit split was 
too profound” (Lee 2007: 246). In the basic text of Taoism, Tao Te Ching, Lao Tzu claims that a sage 
maintains the unity and harmony of the “inner world of thought” and “the external world of action and 
of things”. The sage avoids their separation, in order to stay in Tao (Lao Tzu 1984: 25). Consequently, 
the separation of body and mind, of feminine and masculine, means being out of Tao, relinquishing the 
unity, promoting partiality and imbalance. 

The monk represents the spirit, and Bai is the symbol of the emotions and soul, but also of the 
material sphere of life, as she procures stolen goods or possesses healing powers (the snake power). Her 
femininity is regarded as dangerous, even when it is linked to fertility. Interestingly, she is conquered 
using a bowl, a feminine symbol in hands of the monk, which makes her weak and easy to capture in a 
jug, another feminine symbol. The femininity, the body, the materiality, and emotions are supposed to 
be controlled, suppressed and confined, in order to achieve a higher level of spirituality, at the cost of a 
profound loss.    

13  Xihu (West Lake) is the symbol of Hangzhou, in the Zhejiang Province of Eastern China, one of the most beautiful sights 
in China, associated with many scholars, national heroes and revolutionary martyrs, embracing many aspects of Chinese 
culture. Many ancient buildings, stone caves, and engraved tables in the surrounding areas are among the most cherished 
national treasures of China, carrying significant artistic value (Xiong 2011: 147-148).
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4. CONCLUSION

The archetypal symbol of the snake appears in many cultures and represents repressed instincts, 
unconscious desires, and the dark side of the human psyche. For that reason, it belongs to the archetype 
of the shadow, which is often demonised in many cultures, mostly under the influence of religion, in this 
specific case Christianity and Buddhism, which tend to suppress the “animal” drives in humans.  

The encounter between the young man and the white snake in both tales leads to a connection – he 
either incorporates its powers by tasting the snake flesh or he marries the snake-demon, and senses the 
spell of her powers in their everyday life. This bond is to be regarded symbolically as the union of the 
human and animal world, masculinity and femininity, spirit and soul, the spiritual and material aspects 
of life, the active and passive life principle, the chthonic and solar world. Significantly, in both tales the 
young man marries a beautiful woman, but with a different outcome. 

Hierogamy, the cosmic structure of the marriage ritual and the divine model of human sexual 
behaviour, refers to the impregnating god and Mother Earth, which stimulates fertility and brings about 
new creation, in connection with the idea of renewal (Elijade 2004: 107). This renewal in both tales 
secures the reconstruction of the lost unity and harmony in the world, but the white snake has to retreat 
after the union has been established. In the German tale the youth marries the princess, who takes the 
features of both the white snake and their common source, the Great Mother, and harmony is achieved 
on all levels. In the Chinese legend the snake-demon acquires the features of the Great Mother by 
herself, but she is not allowed to stay. The harmony of opposites is not aspired to in this narrative, but 
the clear predominance of the human, of solar forces, of spirituality, and of masculinity, eager to avoid 
union with the world of animals and demons, chthonic forces, materiality, and femininity. However, the 
unbinding of its negative influence also implies the loss of its most positive powers: love, devotion, and 
the wisdom of the Great Mother.    
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ARHETIPSKI SIMBOL BELE ZMIJE U NEMAČKOJ I KINESKOJ PRIČI 

Rezime

Arhetipski simbol zmije se pojavljuje u brojnim kulturama i predstavlja potisnute instinkte, nesvesne želje 
i tamnu stranu ljudske psihe, te stoga spada u arhetip senke, deo koji se često demonizuje pod uticajem religije, u 
ovom slučaju hrišćanstva (Nemačka) i budizma (Kina), koje žele da potisnu „životinjske“ nagone u čoveku. Susret 
mladića i bele zmije u nemačkoj bajci i kineskoj legendi dovodi do njihovog povezivanja: nakon što pojede meso 
bele zmije mladić dobija njene moći ili nakon ženidbe s demonom oseća dejstvo tih moći u svakodnevnom životu. 
Njihov spoj predstavlja simbolično sjedinjavanje ljudskog i životinjskog sveta, muškog i ženskog principa, duha i 
duše, duhovnih i materijalnih aspekata života, aktivnog i pasivnog životnog principa, htonskog i solarnog sveta. U 
obe priče dolazi do venčanja, bela zmija se u nekom trenutku povlači, ali konačan ishod se razlikuje. U nemačkoj 
bajci mladić se ženi princezom koja preuzima odlike bele zmije i Velike Majke, stoga se harmonija ostvaruje na 
svim nivoima. U kineskoj legendi demonska zmija sama preuzima osobine Velike Majke, ali njoj nije dozvoljeno 
da ostane. U ovoj priči se ne teži harmoniji suprotnosti, već jasnoj dominaciji ljudskog, solarnog sveta, duhovnosti 
i muškog principa koji odbija sjedinjavanje sa htonskim svetom demona, materijalnosti i ženskog principa. Me-
đutim, oslobađanje od njihovog negativnog uticaja znači i gubitak pozitivnih moći kao što su ljubav, posvećenost 
i mudrost Velike Majke. 

Ključne reči: arhetipovi, Braća Grim, Jung, Madam Bai, Magna Mater. 
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KNJIŽEVNOST I FILM U VREMENU I PROSTORU: DRUŠTVENI, 
POLITIČKI I KULTURNI KONTEKST PROCESA ADAPTACIJE 

Rad se oslanja na noviju teoriju adaptacije koja filmsku adaptaciju doživljava prvenstveno kao autonomno filmsko 
delo jednakog statusa kao original. Godinama su kritičari na adaptacije gledali kao na sekundarni proizvod koji je 
inferioran po svojoj vrednosti u odnosu na original. Novija teorija se ne zasniva isključivo na „teoriji vernosti“ ori-
ginalu kao osnovnom kriterijumu ocene adaptacije, budući da proces adaptacije podrazumeva transpoziciju iz jed-
nog znakovnog sistema u drugi. Analizirajući stavove Roberta Stema, Linde Hačen, Frančeska Kasetija, adaptaciju 
sagledavamo kao formalni entitet i kao transpoziciju određenog književnog dela, pri tom imajući u vidu promenu 
medija, eventualnu promenu žanra, promenu okvira ili konteksta, promenu tačke gledišta u okviru nove interpreta-
cije. Izvorni tekst i adaptacija nastaju u različitim društvenim i istorijskim okolnostima, stoga, zaključujemo da se 
tokom analize filmske adaptacije ne smemo osloniti samo na strukturalnu analizu poređenja forme i sadržaja, već 
se akcenat mora staviti na dijalog između teksta i njegovog društvenog, političkog i kulturnog konteksta.
Ključne reči: adaptacija, intertekstualnost, transpozicija, kontekst, transkodiranje

1. UVOD

Filmskoj adaptaciji često se pristupalo kao sekundarnom proizvodu koji je inferioran po svojoj 
vrednosti u odnosu na original. Smatrajući ga samo kopijom originala, u svojoj oceni njegove uspešno-
sti ili kvaliteta, pojedini kritičari oslanjali su se isključivo na Livingstonovu teoriju „vernosti” Harold 
2018: 89). Vremenom dolazi do promena ovakvih shvatanja u kojima se adaptacijama po automatizmu 
pristupalo negativno, te se stoga menja stav u pristupu analizi adaptacije. Ona se ne sagledava samo 
kroz metod komparacije i na osnovu teorije „vernosti” kako bi se uočile eventualne razlike u odnosu 
na originalno delo a samim tim negativno komentarisale. Adaptaciji se pristupa sa gledišta autonomnog 
umetničkog dela. Ona nije samo formalni entitet, ona je proces. Sam proces adaptacije podrazumeva 
prevođenje sa jednog na drugi medij, što podrazumeva sagledavanje mnoštva različitih elemenata (An-
drew 1992: 424). Adaptacija je proces koji otpočinje pitanjem autorstva, ko je taj koji adaptira original-
no delo, da bi zatim nametnuo niz faktora poput ekonomskih, pravnih, političkih, ličnih. Adaptacija i 
kao proizvod i kao proces ne nalazi se u nekom izolovanom prostoru i vremenu, ona nastaje u jednom 
novom kontekstu koji joj nameće određeno podneblje i određeno doba, kao i kultura i društvo tog 
vremena (Cobb 2012: 111). Pod uticajem svih ovih faktora vidimo da adaptacije mogu biti sagledane 
na potpuno različite načine, pod uticajem različitih kulturnih ili političkih stavova nastalih u različitim 
vremenskim periodima. Umetnost pokretnih slika koja podrazumeva industrijsku proizvodnju i obraća 
se masovnoj publici razlikuje se od umetnosti koja se produkuje u pisanoj formi, ima limitiranu publiku 
i individualnog stvaraoca. Stoga, adaptacija nekog romana na filmu uprkos mnogim sličnostima, mora 
postati nezavisan umetnički entitet, koji će se razlikovati od romana na osnovu koga je nastala (Cardwell 
2007: 59).

Ovaj rad polazi sa stanovišta da filmska adaptacija predstavlja otelotvorenje kulturnih prilika, 
ideologija, životnih procesa i vrednosti svoga vremena. Stoga, možemo zaključiti da je kulturološki i 
istorijski kontekst neophodan element u analizi narativnog diskursa. Razumevanje narativa podrazu-
meva razumevanje načina na koji neko umetničko delo oslikava određena mišljenja i stavove karak-
teristične za kulturu u kojoj nastaje. Dejvid Bordvel smatra da implicitna i eksplicitna značenja nekog 
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teksta zapravo oslikavaju određene kulturološke stavove te da se stoga, studije filma moraju zasnivati na 
istorijskoj kontekstualizaciji (Corrigan 2007: 21).

Bahtin zastupa mišljenje da vremenom neka dela mogu dobijati nova tumačenja i različita znače-
nja, ali on kaže da je: „svaka reč istorijski i društveni čin, stoga je organska, istorijska i prava veza usta-
novljena između značenja i reči, između delovanja i konkretne socio-istorijske situacije“ (Bhaskar 1999: 
391). Sa promenom društveno istorijskih prilika, pojavljuju se različite interpretacije koje su moguće 
u nekim novim kontekstima, koji se razlikuju od onih u kojima je neko delo nastalo. One su uslovljene 
pojavom i razvojem novih diskursa i teorijskih formulacija. Bahtinova ideja o dijalogizmu, zasniva se na 
društvenom, kulturološkom i istorijskom kontekstu, bez čega interpretacija filmskog narativa ne bi bila 
moguća. Tomas Šac ističe važnost filmskog žanra, koji smo takođe uzeli u razmatranje, jer on govori 
o načinu na koji se „sagledavaju i interpretiraju određeni životni aspekti“ (Bhaskar 1999: 395). Mihail 
Bahtin kaže da je književnost nerazdvojiv deo kulture, koja se može razumeti samo u kontekstu čitave 
kulture date epohe (Cutchins 2014: 51). 

2. ŠTA JE ZAPRAVO FILMSKA ADAPTACIJA KNJIŽEVNOG DELA?

Kao prvo adaptaciju sagledavamo kao formalni entitet i kao proizvod i kao transpoziciju odre-
đenog književnog dela pri tom imajući u vidu promenu medija, eventualnu promenu žanra, promenu 
okvira ili konteksta, promenu tačke gledišta u okviru nove interpretacije. Zatim na adaptaciju gledamo 
kao na stvaralački proces koji sam po sebi podrazumeva novu interpretaciju i čin stvaranja novog umet-
ničkog dela. U tom stvaralačkom procesu osnovna premisa je da se sačuva priča preuzeta iz originalnog 
književnog dela ali da se njoj istovremeno udahne novo viđenje koje će uspešno komunicirati sa pu-
blikom. Adaptacija je forma intertekstualnosti jer u procesu percepcije mi kao publika imamo različite 
doživljaje filmskog medija u odnosu na književno delo. Ona je višeslojna i u sebi nosi kako repeticiju 
originalnog izvornog teksta tako i varijacije novog umetničkog stvaralaštva (Hutcheon 2006: 8).

Suzan Hejvord kaže: „Adaptacija književnog dela stvara novu priču, ona nije ista kao originalna, 
ona dobija potpuno novi život, kao i sami likovi“ (Réka 2008: 44). Hejvord polazi od stanovišta da je 
filmska adaptacija nečija tuđa fantazija i jedan nov način čitanja i viđenja određenog teksta. Devit Bodin 
smatra da: „filmske adaptacije književnih dela, bez sumnje, predstavljaju kreativan proces; taj zadatak 
zahteva neku vrstu selektivne interpretacije a u isto vreme i sposobnost da se stvori i sačuva određena 
atmosfera“ (Réka 2008: 44). Ako bismo adaptaciji pristupili kao procesu tumačenja izvornog romana 
to bi nas dovelo do zaključka da su takva tumačenja beskonačna pa samim tim i broj adaptacija. Svaka 
adaptacija je zapravo novo tumačenje režisera ali istovremeno oslikava i kulturološki uticaj određenog 
vremena u kome nastaje (Stam 2000: 63). 

Prilikom analize filmskih adaptacija razmatramo na koji način je osnovna nit priče preuzeta iz 
originalnog dela transponovana u filmsku priču sagledavajući niz važnih elemenata poput tema, doga-
đaja, likova, motivacije, tačke gledišta autora, konteksta, simbola, vizualizacije (Minier 2014: 21). Vrlo 
je česta pojava da u procesu adaptacije dolazi do značajnih promena u pogledu fabule i narativnog toka 
romana. Adaptacija često zahteva promenu vremenske odrednice u smislu skraćivanja ili produžetka 
određenih scena kao i promenu samog narativnog toka u smislu redosleda događaja u odnosu na origi-
nalno delo (Minier 2014: 27). Upravo takve promene za cilj imaju isticanje određenih scena i njihovo 
postavljanje u žižu interesovanja publike sa ciljem prenošenja određene poruke autora adaptiranog dela. 
Takve izmene mogu dovesti do značajnih transformacija u odnosu na originalnu nit fabule i do stvaranja 
potpuno različitih završetaka što je čest slučaj u filmskoj produkciji. 

Značajnu ulogu u stvaralačkom procesu adaptacije igraju društvene i kulturne prilike vremena u 
kome nastaje. Faktori takvog uticaja su mnogobrojni od političkih i ekonomskih do ličnih i estetskih, 
dok se interpretacije mogu smenjivati od bukvalnih do ideoloških (Neve 1992: 11). Kod adaptacije sva-
kako se moraju uzeti u obzir i ekonomski faktori kao što su finansiranje i distribucija različitih medija i 
umetničkih formi. Često se tokom procesa adaptacije mnogi kulturni, socijalni ili istorijski faktori mo-
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raju uskladiti sa potrebama tržišta a upravo je to razlog negativnih kritika na račun nastanka popularne 
kulture koja je podređena zahtevima tržišnog kapitalizma (Murray 2012: 131). To su dva glavna izvora 
negativnih kritika kada su u pitanju adaptacije: odstupanje od vernosti originalnog teksta a sve zarad 
podilaženju zahtevima tržišne ekonomije.

Robert Stem koji se prvenstveno bavio analizom filmskih adaptacija romana, pak smatra da po-
stoji analogija između ova dva medija. On smatra da su adaptacije hibridne forme i neka vrsta mutacije 
koja zapravo pomaže izvornom romanu da preživi (Stam 2000: 56). Kako adaptacije nastaju u nekom 
novom kulturnom ili društvenom okruženju one transponuju originalne priče na jedan nov način pre-
obražavajući priču u jedno novo ruho, ne samo u cilju kako bi ona nastavila da živi, već i da se dalje 
razvija (Bluestone 1957: 27). Neke priče su, za razliku od drugih, od daleko većeg značaja za određeno 
kulturno okruženje, stoga se one stalno iznova pripovedaju i adaptiraju, istovremeno prilagođavajući se 
novonastalim uslovima sredine. Te nove filmske adaptacije ne samo da opstaju, one zapravo postaju sve 
bolje i uspešnije. 

Adaptacija je neka vrsta transkodiranja u različit niz konvencija koje nameće promena medija 
pri čemu značajnu ulogu igraju komunikativne i socijalne dimenzije tog medija (Krebs 2014: 6). Sama 
ideja o postojanju neke vrste hijerarhije u umetnosti mora biti odbačena kao takva, jer svaka umetnost 
poseduje vlastitu formu i određene specifičnosti i „svaki medij, prema načinu na koji koristi, kombinuje 
i umnožava već poznate načine izražavanja – kao što su ritam, pokret, gest, muzika, govor, slika, za-
pis – poseduje vlastitu energiju komunikacije“ (Hutcheon 2006: 34). Robert Stem smatra da je filmska 
umetnost najsveobuhvatnija jer „film poseduje složen jezik koji se sastoji od različitih načina izraža-
vanja – sekvenca slika, muzike, fonetskih zvukova i buke – bioskop je nasledio sve umetničke forme 
povezane sa ovim načinima izražavanja – vizuelizaciju fotografije i slika, pokret plesa, dekor arhitekture 
i pozorišno izvođenje“ (Hutcheon 2006: 35).

3. JEDINSTVO LITERATURE I FILMA: REČ ILI SLIKA

Stem smatra da kada govorimo o teoriji vernosti adaptacija mora ostati dosledna suštini svog 
medijskog izraza a ne isključivo originalnom tekstu romana. Svaki medij ima svoje karakteristike, te 
se stoga roman zasniva na pisanoj reči, za razliku od njega, film se sastoji od mnoštva elemenata kao 
što su: pokretne fotografske slike, zvuk, muzika, scenario; što nas dovodi do zaključka da je filmski 
izraz daleko složeniji i bogatiji (Stam 2000: 59). Dok roman sadrži isključivo likove, film pored likova 
predstavlja i glumce, koji opet sa sobom donose određenu vrstu interteksta jer ih gledaoci često vezuju 
za njihove prethodne uloge. Bioskop obiluje mnoštvom simbola, kako književnih tako i vizuelnih, i pod 
snažnim je uticajem raznih ideologija, različitih estetika, drugih umetnosti i kulture uopšte. Bioskop je 
ujedno sinestetička i sintetička umetnost, sinestetička jer uključuje više čula (i čulo vida i čulo sluha) 
i sintetička jer u sebi povezuje više različitih umetnosti kao što su: književnost, pozorište, slikarstvo 
i muzika (Stam 2000: 61). Otuda potiču mnoge poznate definicije filma kao što su „slika u pokretu“, 
„skulptura u pokretu“, „muzika svetlosti“, ili „arhitektura u pokretu“, koje govore u prilog prožimanja 
filma i drugih umetnosti (Stam 2000: 62).

Stem smatra da je u procesu adaptacije često teško prikazati čak i samu srž osnovne fabule romana, 
jer je zapravo originalni tekst otvorena a ne zatvorena struktura, koja mnoštvom verbalnih signala pruža 
obilje različitih tumačenja (Stam 2000: 57). Adaptaciji se ne može pristupiti kao kopiji originala ili formi 
koja je po svom umetničkom značaju inferiornija u odnosu na književnost kao stariju umetnost. Vizuelnoj 
umetnosti se ne može pristupati kao inferiornoj u odnosu na verbalnu umetnost (Stam 2000: 58). 

Filmskoj adaptaciji romana kritičari zameraju pojednostavljivanje do koga mora doći usled sa-
žimanja radnje romana, izvlačenja samog narativnog jezgra radi dramatizacije, što neminovno dovodi 
do gubitka složenosti njegove fabule. Međutim, često pri većoj koncentraciji samog zapleta, on dobija 
na svojoj snazi. Izostavljanje sporednih likova i tokova priče, detalja i komentara, kako bi se roman u 
pogledu vremena i prostora mogao prevesti na veliko platno, ne znači nužno oduzimanje već istovreme-
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no dodavanje drugih elemenata kao što su glasovi, zvukovi, muzika, kostimi, arhitektura i mnogi drugi 
(McFarlane 2007: 11). Stoga, procesom adaptacije često dolazi do promene narativnog toka, epizoda i 
sekvenci, zapleta ili kulminacije pa čak i promena u samom završetku priče srećnog u tužan kraj i obrnu-
to. Režiser i glumci imaju ulogu interpretatora samog teksta i u tom procesu adaptacije, od pripovedanja 
do prikazivanja, opisi, naracija i misli moraju se transkodovati u dramske elemente kao što su govor, 
akcija, zvuk i vizuelne slike. Konflikti i ideološke razlike između likova moraju se čuti i učiniti vidljivim 
menjajući pri tom fokus na određene teme, likove i zaplete (McFarlane 2007: 12). Adaptacija je proces 
vizuelizacije i prelaska sa domena mašte na stvaran konkretan prikaz. Uloga muzike je često u funkciji 
dočaravanja emocionalnog stanja kako bi se izazvala adekvatna reakcija kod publike (Everson 1978: 
65). Uloga kamere je značajna jer ona pruža mogućnost proširenja naše percepcije s obzirom da „film 
ima svoj vlastiti jezik forme“ kako navodi Bela Balaž (Hutcheon 2006: 43).

Pojedini kritičari film smatraju kulminacijom razvoja pojedinih žanrova i medija, polazeći od 
toga da je filmska umetnost najsveobuhvatniji medij. Ako pođemo od činjenice da se roman razvio iz 
drame i da je pri tom po ugledu na nju razvijao likove i dijaloge, pri tom dodajući „vlastite karakteristi-
ke kao što su: unutrašnji monolog, refleksija, komentar, ironija itd., tako se i film razvio na osnovnim 
principima narativne proze i scenske drame, pri tom razvijajući vlastite tehnike i forme kao i način pro-
dukcije, distribucije i konzumacije“ (Halliwell 2007: 98).

Međusobna povezanost pisca i kinematografije svakako postoji što možemo videti i u rečima 
Džozefa Konrada: „zadatak koji pokušavam da ostvarim je da putem moći pisane reči učinim da čujete, 
da osećate – i povrh svega, vidite“ (Hutcheon 2006: 53).Teško je napraviti granicu u kolikoj meri je 
moderan roman uticao na razvoj filma i obrnuto, koliko je film uticao na razvoj književnosti. Džordž 
Blustoun smatra da su se filmske adaptacije pojavile u trenutku kad je roman prolazio kroz krizu identi-
teta početkom dvadesetog veka, jer je film bio u stanju da živopisno dočara vizuelni i dramski narativni 
tok (Bluestone 1957: 31).

Robert Meki smatra da film ne treba da koristi literarna sredstva poput glasa naratora kao uvod 
u pojedine filmske scene, jer je to pripovedanje a ne prikazivanje, pri čemu gledalac preusmerava fokus 
pažnje sa radnje koju gleda na reči koje čuje (Stam 2000: 74). Ovakav pristup upotrebe glasa naratora 
često je korišćen da bi se jedan lik istakao u prvi plan. Međutim, Robert Stem smatra da većina filmova 
koristi kameru u ulozi naratora i na taj način preusmerava pažnju i menja gledišta drugih likova u odre-
đenim scenama (Stam 2000: 75).

Postoje stavovi da se roman više bavi unutrašnjim svetom likova, njihovom složenom psiho-
logijom, mislima i osećanjima, dok se film bavi spoljnim svetom i vizuelnom percepcijom. Takvog 
je mišljenja i Bertolt Breht koji kaže da „film zahteva spoljnu akciju a ne introspektivnu psihologiju“ 
(Hutcheon 2006: 57). Iz toga možemo zaključiti da film ne može proniknuti u unutrašnji svet likova 
jer prikazuje samo spoljnu stranu bez mogućnosti da nam dočara šta se dešava ispod vidljive površine. 
Samim tim unutrašnje misli i motivi teško se mogu iskazati dramskim sredstvima. Međutim, film je 
pronašao način da kinematografskim sredstvima i određenim scenama da simboličku vrednost, otkriva-
jući gledaocu šta se dešava unutar samih likova. Film za razliku od verbalnog teksta ima svoje tehnike 
kojima oslikava unutrašnji svet likova kao što su na primer krupni planovi koji stvaraju jednu psihološku 
prisnost (Chatman 1992: 404).

3.1. Film u vremenu i prostoru

Robert Stem smatra da je film svojom tehnologijom u mogućnosti da umnožava prostor i vreme 
jer može predstaviti sve što poželi. Flešbekovi ili prikazi budućnosti, muzika i zvučni efekti ili prikazi 
podsvesti kroz snove, doprinose osećaju izmeštanja iz realnosti (Cartmell 2007: 11). Filmske tehnike su 
mnogobrojne i one vrlo uspešno dočaravaju nama kao publici taj unutrašnji svet likova, dok istovreme-
no on drugim filmskim likovima ostaje nepoznanica. Često je muzika važan element filma koji doprinosi 
promeni ritma emocija i promeni scenske dinamike.
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Iako se smatra da je prozna fikcija fleksibilna po pitanju vremenske odrednice jer na jednostavan 
način u svega nekoliko reči može da izmesti radnju u prošlost ili budućnost, moramo uzeti u obzir da i 
film može sa lakoćom menjati vremenski tok uz pomoć tranzicije kao što su „fade in ili fade out“1 gde 
jedan prizor za čas smenjuje drugi (Cartmell 2007: 12). Roman može pružiti bilo kratak ili dug, detaljan 
ili površan opis nekog lika, radnje ili okruženja, dok na filmu upravo dužina nekog kadra ili krupan plan 
ukazuje na dramski značaj onoga što se prikazuje. Film gotovo manipuliše vremenom i prostorom na 
način na koji želi da prikaže određenu scenu i daje joj na značaju, pri tom kombinujući razne elemente.

Postavlja se pitanje da li elementi kao što su dvosmislenost, ironija, simboli, metafore, tišina ili 
odsutnost predstavljaju isključivo elemente proze ili se mogu prevesti u filmski medij? Prilikom proce-
sa adaptacije teško je format romana svesti na filmski scenario i pri tom pored osnovne narativne niti 
sačuvati elemente kao što su simboli i metafore. Kamera mora izolovati određene scenske elemente i 
zadržati se na njima kako bi ukazala na njihov simboličan značaj, stoga, upravo dramatizacija ovakvih 
elemenata predstavlja najveći izazov u adaptaciji (Réka 2008: 36).

3.2.  Film i njegova recepcija

Robert Stem u svom delu Književnost i film: vodič kroz teoriju i praksu filmske adaptacije iz 2005. 
godine, navodi kakve sve predrasude postoje u pogledu filmskih adaptacija romana: 

•	 Starija umetnost je uvek superiornija, stoga, književnost ima prioritet u odnosu na filmsku umet-
nost novijeg datuma. 

•	 Između književnosti i filma postoji neprestani rivalitet jer se pisac i režiser nadmeću ko će stvo-
riti bolje umetničko delo. 

•	 Vizuelna umetnost ima loš uticaj na svest publike.
•	 Pisana reč se smatra osnovom komunikacije i stoga zauzima viši položaj u odnosu na druge 

medije.
•	 Romani su značajniji jer uključuju našu maštu tokom čitanja, za razliku od filmova koji utiču 

na druga čula.
•	 Filmovi ne nose u sebi nikakvu kompleksnost. Lako ih je snimiti i prijatni su za gledanje.
•	 Filmske adaptacije su uprošćenije verzije književnih dela namenjene širokim narodnim masa-

ma. Stoga su deo popularne kulture i konzumerizma koji se zasniva pre svega na profitu.
•	 Adaptacije su neka vrsta književnog parazita. One se hrane originalnim tekstom isisavajući iz 

njega svu vitalnost i značaj (Snyder 2011: 220 ‒ 222).
Tomas Korigan navodi da su tri najvažnija uticaja kod filmskih adaptacija književnih dela: kul-

turološki status, ekonomska moć i zakonska prava. Početkom dvadesetog veka, filmovi su prvenstveno 
bili usmereni na radničku klasu i imigrante kao svoju ciljnu publiku, da bi se postepeno okretali adap-
taciji književnih dela kako bi se kulturno uzdigli i usmerili ka srednjoj klasi društva kao novoj vrsti pu-
blike. Tako je film zauzimao sve značajnije mesto u kulturi Amerike a zahvaljujući sve češćoj filmskoj 
adaptaciji romana, došlo je i do standardizacije filmskog narativa. Tokom dvadesetih i tridesetih godina 
prošlog veka, adaptacije savremene književnosti bile su na vrhuncu svoje popularnosti. Istovremeno, 
Produkcijski kod Vila Hejza strogo je nadgledao da književna dela senzacionalističkog karaktera ne 
dospeju u filmsku produkciju. Filmovi te epohe zasnivali su se pre svega na književnim klasicima kako 
bi se izbegle zabrane cenzure (Corrigan 2007: 41). 

Tokom pedesetih i šezdesetih godina 20. veka dolazi do neke vrste otpora filmske produkcije 
tom tradicionalnom pristupu adaptacija književnih klasika. Tome je doprineo i francuski novi talas koji 
je napravio značajan zaokret u istoriji filma i zasnivao se na stavu da su filmovi zapravo tekstovi koji 

1  Fejdin (odtamnjenje) je tranzicija koja omogućava lagani uvod u akciju. Fejdaut (zatamnjenje) je tranzicija koja omogućava 
miran kraj akcije. Kombinacijom fejdaut-fejdin prelaza povezuju se dve sekvence i pravi se predah u toku radnje. Na ovaj 
način, moguće je povezati dve spore sekvence u kojima je potrebno naglasiti promenu mesta ili vremena. Kombinacijom reza 
i fejdina/fejdauta, moguće je naglasiti novi kadar.
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imaju svog autora a to je režiser, a da se novim tehnološkim razvojem filmska kamera mogla uporediti 
sa piščevim perom. Stoga je režiser kao autor postao „mera kinematografskog značaja, kulturne speci-
fičnosti i kvaliteta, dok je vernost filmske adaptacije funkcionalni izraz autora i njegove autentičnosti“ 
(Snyder 2011: 214). Dva kritička modela kao što su filmski žanr i filmsko autorstvo, često međusobno 
suprotstavljena, sada svoje osnove grade na kulturološkom pozicioniranju filmsko ‒ književne razmene. 

Sa pojavom poststrukturalista tokom sedamdesetih godina 20. veka čitav koncept „originalnosti“ se 
menja, jer oni svoju teoriju zasnivaju na intertekstualnosti, smatrajući da se svako delo zasniva na elementima 
preuzetim iz ranijih izvora. Samim tim filmska adaptacija ne predstavlja puku „kopiju“ originalnog književ-
nog dela, već originalnu interpretaciju i novo viđenje određene priče, koja sa sobom donosi i mnoštvo novih 
značenja (Leitch 2012: 91). Piter Bruker napominje da pedeset godina nakon čuvenog eseja Rolana Barta 
pod nazivom Smrt autora, autorstvo zapravo sve više dobija na značaju što se naročito vidi i u akademskoj 
kritici (Boozer 2008: 14). Kada govorimo o teoriji vernosti, Stem smatra da režiser treba pre svega da ostane 
veran vlastitoj viziji i da stvara svoju vlastiti autorsku interpretaciju određenog književnog dela. Ta vrsta in-
terpretacije kroz jedan nov medij mora podrazumevati određene promene, s jedne strane radi prilagođavanja 
savremenom društvu, s druge strane zbog korišćenja različitih tehničkih sredstava kako bi se priča prenela u 
filmski narativ. Suština uspešne filmske adaptacije je, zapravo, donošenje nove i inovativne interpretacije koja 
pruža nove perspektive i ideje (Stam 2000: 62). Za razliku od Stema koji polazi sa stanovišta da se filmska 
adaptacija automatski razlikuje od originalnog književnog izvora već na osnovu promene medija, Snajder 
pak smatra da je zapravo glavna razlika u autorskom stvaranju originalne perspektive izvornog teksta, koji 
svoje viđenje prenosi u novi medij. Film je drugačiji način prikaza priče koja prvobitno nije napisana sa na-
merom da bude prenesena na filmski medij, a ono što film čini originalnim jeste način na koji režiser sastavlja 
različite elemente te priče u jedinstvenu celinu filmskog narativa (Snyder 2011: 243).

4. ADAPTACIJA I INTERTEKSTUALNOST 

Lič polazi sa stanovišta da teorija vernosti u procesu evaluacije adaptiranog dela uvek daje prio-
ritet originalnom tekstu. Stoga, smatra da ukoliko se studije adaptacije i dalje budu zasnivale isključivo 
na teoriji vernosti, one nikada neće preći sa evaluacije kao kritičkog procesa, na analitičke i teorijske 
probleme (Leitch 2012: 95). Snajder, pak, smatra da problem zapravo nije u teoriji vernosti, već načinu 
na koji se koristi u procesu evaluacije adaptiranog dela. Vrednost i značaj adaptiranog dela se ne može 
zasnivati na samo jednom kriterijumu kao što je vernost originalu, već je ono samo po sebi daleko kom-
pleksnije i zahteva daleko složeniju analizu najrazličitijih elemenata (Snyder 2011: 246).

Lič po ugledu na poststrukturaliste pristupa svakom tekstu kao intertekstu koji se sastoji od tek-
stova koji su mu prethodili, samim tim i izvorni tekst je intertekst a ne original kao što je to slučaj i sa 
adaptacijom (Leitch 2012: 97). Međutim, ovde Lič ne pravi jasnu granicu između intertekstualnosti koja 
se dešava spontano, jer svako delo u sebi nosi mnoštvo različitih uticaja, i ciljane intertekstualnosti, kao 
što je proces filmske adaptacije nekog književnog dela. Stoga je adaptacija zapravo spoj svesne (namer-
ne) i nesvesne (neizbežne) intertekstualnosti.

Tomas Sterns Eliot u svom eseju Tradicija i individualni talenat zastupa ideju da autori i umetnici ne 
mogu pobeći od uticaja svojih predaka. On smatra da svako novo umetničko delo zapravo nastaje na osnovu 
umetničkog dela koje mu prethodi, ali da istovremeno ono stvara jedno potpuno novo viđenje u umetnosti. 
Ovakvom idejom Eliot potvrđuje teoriju intertekstualnosti. Za razliku od Rolana Barta koji smatra da se autor 
i tekst rađaju istovremeno, Eliot smatra da se autor prepušta tekstu, da tekst nastaje nezavisno od njega i da 
odražava svoju prošlost i svoje pretke od kojih ne može pobeći. Dok Bart oslobađa tekst svojih predaka pa 
čak i uticaja samog autora, Eliot insistira na uticaju predaka na samog autora (Boozer 2008: 20).

Robert Stem u delu Književnost i film: vodič kroz teoriju i praksu filmske adaptacije kaže:

Roman kao izvor… predstavlja određeni izraz koji je nastao u jednom mediju, u određenom istorijskom i 
društvenom kontekstu, nakon čega je transformisan u drugi određeni izraz, koji nastaje u različitom kontek-
stu i prikazan je u drugom mediju. Izvorni tekst formira gustu mrežu informacija, seriju verbalnih replika 
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koju adaptirani filmski tekst može selektivno da usvaja, proširuje, zanemari, degradira ili transformiše… 
Filmske adaptacije romana obavljaju ove transformacije u skladu sa pravilima određenog medija, usvajaju-
ći ili menjajući određene žanrove i intertekstove kroz mrežu okolnih diskursa i ideologija, posredovanjem 
čitavog niza filtera kao što su stil studija, aktuelna ideologija, politička i ekonomska ograničenja, autorska 
predispozicija, harizmatičnost filmskih zvezda, kulturne vrednosti, itd…Adaptacije prenose energiju i sna-
gu, omogućavaju tokove i izmeštanja; lingvistička energija književnog pisanja pretvara se u vizuelno-kine-
tičku-izvođačku energiju adaptacije, u ljubavnoj razmeni tekstualnih fluida. (Snyder 2011: 256)

5. DRUŠTVENI, POLITIČKI I KULTURNI KONTEKST PROCESA 
ADAPTACIJE 

Današnji stav kritike, u odnosu kako na književnost tako i na film, jeste da su to umetničke forme 
koje svoju vrednost ostvaruju izražavajući svoje ideje, osećanja i stavove, na sebi svojstven način, čime 
ostvaruju svoju umetničku vrednost. U periodu od 1920. do 1980. filmska kritika je postepeno razvijala 
teoriju estetike koja se poput književnih studija zasnivala na pojmovima kao što su autor, delo, poetika 
i time je promenjena uloga filma koji od sredstva masovne komunikacije dobija status umetnosti. Me-
đutim, ne smemo zanemariti činjenicu da ova dva medija: književnost i film, svojim diskursom prenose 
mnoštvo različitih značenja koja pre svega pružaju uvid u stanje društva jednog vremena. Ona mnogo 
više govore o načinu društvene interakcije i svedoče o načinu kako društvo formira svoj sistem odnosa 
i sistem vrednosti, nego što svedoče o ličnom autorovom viđenju sveta koji ga okružuje. Zapravo soci-
jalni faktor i život jednog društva igraju ključnu ulogu (Casetti 2004: 82).

Gledano iz ove perspektive adaptaciji se ne pristupa kao delu koje oponaša neko drugo delo ili 
predstavlja njegovo ponovno čitanje, već je ovde reč o ponovnom pojavljivanju nekog elementa (kao 
što je zaplet, tema, likovi itd.) ali u jednom novom polju diskursa (Casetti 2004: 82). To ponovno pojav-
ljivanje predstavlja jedan novi diskurs koji nastaje u određenom vremenu i prostoru u kome se društvo 
nalazi, a da istovremeno sa sobom nosi sećanje na nekakav prethodni diskurs. Bitno je da se stvara jedna 
nova komunikativna situacija koja može imati i sličnosti i razlike u odnosu na prethodnu, ali je sada 
važnije istaći njenu novu ulogu u datom polju diskursa, nego insistirati na vernosti izvornom tekstu. 
Identitet adaptacije se više zasniva na novoj ulozi koju ona preuzima, nego na podudarnosti formalnih 
elemenata (Casetti 2004: 82).

Analiza adaptacije ne treba da se zasniva samo na formalnim aspektima upoređivanja originalnog 
i adaptiranog teksta ili da se svodi isključivo na posmatranje narativne strukture ova dva teksta sa osvr-
tom na razlike koje među njima postoje, jer adaptacija ne predstavlja samo formu varijacije. Pre svega 
moramo uzeti u obzir da izvorni tekst i adaptacija nastaju u različitim društvenim i istorijskim okolno-
stima. Stoga, kada sagledavamo jednu adaptaciju ne smemo se osloniti samo na strukturalnu analizu i 
poređenje forme i sadržaja, već se akcenat mora staviti na dijalog između teksta i njegovog konteksta 
(Casetti 2004: 83). „Adaptacija je prvenstveno fenomen rekontekstualizacije teksta ili reformulisanje 
njene komunikativne situacije“ (Casetti 2004: 83).

Interesantno je istaći činjenicu da je upravo u ranom periodu razvoja kinematografije nastajao 
veliki broj filmskih adaptacija što je govorilo u prilog da se u tom periodu radilo na podizanju filma kao 
institucije. Predstaviti priču koja je već poznata iz književnosti, filmskim jezikom, značilo je istražiti 
na koji način je bioskop mogao da obnovi i intezivira odnos između teksta, njegovog filmskog izraza i 
publike (Krebs 2014: 2). Smatralo se da je film u stanju da publici pruži jedno novo, spektakularnije i 
daleko intenzivnije iskustvo. Vremenom je film ostvario isti onakav značaj i umetničku vrednost kakvu 
je imalo pozorište, postavši institucija, zauzeo je značajno mesto u kulturi.

Adaptirati znači prebaciti se iz jedne komunikativne situacije u drugu i pri tom voditi računa o 
tome kako će publika prihvatiti određenu priču, temu ili likove; te stoga, novi život teksta u mnogome 
zavisi od prijema publike. Nije svaka adaptacija uspešna baš iz razloga što može biti loše zamišljena, ne-
adekvatna ili potpuno izmeštena iz svog vremena i prostora. Kada ocenjujemo njenu uspešnost svakako 
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se ne možemo osloniti isključivo na poređenje filma i književnog dela, već moramo uzeti u razmatranje 
društvene i kulturne prilike toga vremena (Everson 1978: 66).

Kontekst ima značajnu ulogu u procesu adaptacije jer način interpretacije neke priče može pre-
trpeti radikalne promene u zavisnosti od okvira konteksta – u odnosu na prostor i vreme, u odnosu na 
društvo i kulturu; jer ni jedno umetničko delo ne nastaje u vakumu (Hutcheon 2006: 142). Promene su 
neizbežne jer se kontekst neprekidno menja, počev od sistema vrednosti pa do istorijskih prilika. Stoga, 
priča koja ulazi u proces adaptacije mora ići u korak sa vremenom u kojem se društvo nalazi, u okviru 
koga se mogu odigravati značajne političke, socijalne ili kulturološke promene. U trenutku samog pro-
cesa, adaptirano delo nastaje u okvirima trenutnog društvenog, političkog i kulturnog konteksta, a mi 
kao publika moramo imati u vidu da se njegovi okviri menjaju kroz vreme (Cartmell 2012: 8).

Adaptacija ima tu prednost što određene ideje i teorije može sagledati u prvobitnom kontekstu u 
kome one nastaju, a zatim ih sa jedne vremenske distance može  transformisati u okvire novog vremena 
i prostora. Stoga, one predstavljaju transformaciju već postojećih umetničkih dela u jedan nov kontekst 
(Hutcheon 2006: 150). Onaj ko adaptira neko delo ima slobodu da unosi razne vrste promena tokom 
samog procesa. Samim tim njegove ideje ili politički stavovi  ne moraju se podudarati sa idejama autora 
izvornog dela (Cardwell 2007: 59).

Možemo poći od pretpostavke da ukoliko bi adaptirano delo ostalo u potpunosti verno originalu 
da bi mu to omogućilo da dostigne teoretski ideal, ali takav postupak je zapravo nemoguć (Hutcheon 
2006: 171). Adaptacija mora dovesti do promena počev od samog čina sažimanja materijala pa do uti-
caja cenzure ili povlađivanja raznim društvenim normama (Corrigan 2007: 36). Adaptacija nije puka 
reprodukcija već poznate priče, ona vešto prepliće ponavljanje već poznatih motiva sa novinama, kom-
binuje sećanja i promene, doslednost i varijacije (Cutchins 2014: 47). Ona se suočava sa izazovima koje 
joj kontekst nameće kao na primer: „kako adaptirati pisani tekst u filmske slike u okvirima kulture gde 
sam čin vizuelne prezentacije nailazi na tabue i zabrane?“ (Hutcheon 2006: 174).

U analizi jedne adaptacije od izuzetne je važnosti da dok razmatramo njen zaplet obratimo pažnju 
ne samo na one delove koji su prikazani u filmu, već i na one koji su izostavljeni ili potisnuti, koji su ostali 
’nevidljivi’ za publiku (Casetti 2004: 89). Takav način analize daleko je od tradicionalnog komparativnog 
i on nas nagoni na razmišljanje i tumačenje zbog čega su određeni elementi izostavljeni, šta je to što ih 
čini društveno neprihvatljivim, te su kao takvi izvan filmskog diskursa. Filmska industrija je kroz istoriju 
morala da prođe kroz niz pregovora ili prilagođavanja, kako bi se smatrala društveno prihvatljivom i po-
godnom za prijem kod publike. Zato društvena pozadina igra jednu od ključnih uloga u analizi određene 
filmske adaptacije, jer svako društvo u određenom trenutku stavlja pred sebe nove izazove i eksperimentiše 
sa sistemom vrednosti, značenja ili društvenih odnosa (Casetti 2004: 90). Dadli Endru smatra da teorija 
adaptacije mora da se okrene sociološkom stanovištu i da postavi pitanje koja je njena uloga u kinemato-
grafiji. Zbog čega se film okrenuo korišćenju književnih prototipova i zašto su književni uzori imali tako 
značajan uticaj na razvoj kinematografije i njene stilske evolucije (Andrew 1992: 427)?

Lični i politički motivi još jedan su od razloga kada se donosi odluka koje će delo biti adaptirano. 
Neki kritičari smatraju da prave umetničke adaptacije ne smeju ličiti na svoje originale (Minier 2014: 
34). Adaptacijom Šekspirovih dela svakako se želi doprineti nekoj vrsti kanona kulturnog autoriteta. 
Adaptacija može poslužiti i kao neka vrsta društvene ili kulturne kritike. Adaptacije mogu artikulisati 
svoju političku poziciju. Teorija adaptacije mora uzeti u razmatranje kako lične razloge onog ko adaptira 
određeno umetničko delo, tako i kulturne i istorijske prilike koje su uticale na izbor određenog dela, kao 
i načina na koji je to izvedeno. Motivi koji utiču na proces adaptacije su kompleksni počev od ekonom-
skih, pravnih, kulturnih, političkih pa do ličnih (Neve 1992: 184).

6. ZAKLJUČAK

U ovom radu adaptaciji ne pristupamo kao sekundarnom proizvodu koji predstavlja samo kopi-
ju originalnog dela sa ciljem da što vernije reprodukuje osnovnu nit fabule. Adaptacija je mnogo više 
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od toga, jer ona u procesu transpozicije, kroz sam stvaralački čin, postaje nezavisno umetničko delo u 
kome autor daje novu interpretaciju i svoje lično umetničko sagledavanje priče preuzete iz originalnog 
književnog dela. Taj proces je kompleksan, jer predstavlja formu intertekstualnosti, i u komunikaciji sa 
publikom, mi kao čitaoci i gledaoci imamo vlastiti doživljaj nekog filmskog dela koji može biti različit 
u odnosu na književno delo. Adaptacija je višeslojna jer u sebi nosi deo originalnog izvornog teksta a 
delom predstavlja varijacije novog umetničkog dela.

Analizom teorijskih pristupa o adaptacijama potvrđujemo ideju Roberta Stema  o adaptaciji kao 
hipertekstu koji transformiše original odnosno hipotekst putem selekcije, naglašavanja, konkretizacije, 
aktualizacije i kritike, i koji zauzimajući aktivan stav prema originalu postaje njegovo ponovno ispisi-
vanje. U procesu transpozicije iz jednog medija u drugi analizom uočavamo da se uvek nešto dobija 
a nešto gubi. Promene su neizbežne i one su uslovljene kako promenom forme i prelaskom sa reči na 
slike tako i načinom interpretacije onog ko adaptira i stvara novo umetničko delo, jer je autor taj čiji 
senzibilitet, interesovanja i talenat utiču na način kako prisvaja tuđu priču a zatim je preoblikuje i pred-
stavlja publici kao svoju ličnu viziju. Adaptacija, stoga, postaje čin prisvajanja, potom interpretacije i 
konačno stvaranja jednog novog umetničkog dela. Adaptacija nije proces kopiranja i imitacije originala 
već kreativnog stvaralaštva i utoliko se neuspešnim filmskim adaptacijama može zameriti prvenstveno 
nedostatak umetničke kreativnosti da se stvori novo autonomno delo.

Motiv nastanka adaptacije ne može se svesti na materijalnu korist jer su razlozi daleko dublji – 
ona ima potrebu da ispriča priču koja predstavlja svedočanstvo o ljudskim delima i o svetu kakvim ga 
poznajemo. Te priče su univerzalne i svoj put pronalaze kroz razne medije. Adaptacije svojim transpo-
novanjem jedne iste priče kroz različite medije zapravo daju specifičnu sliku jedne kulture, njene ideolo-
gije i univerzalnih ljudskih vrednosti. I to je ono što doprinosi njihovoj popularnosti, njihovoj mogućno-
sti evolucije i prilagođavanja nekom novom vremenu i prostoru, nekim novim shvatanjima i kulturama. 
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LITERATURE AND FILM IN TIME AND SPACE: SOCIAL, POLITICAL AND CULTURAL CONTEXT OF 
THE ADAPTATION PROCESS

Summary

This paper relies on the recent adaptation theory in which film adaptation is primarily perceived as an autonomous 
film work of equal status as the original. New adaptation theory rejects “fidelity“ to the original as a criterion for 
evaluation, since the adaptation process involves the transposition from one sign system to another. Relying on 
the theories of Robert Stam, Linda Hutcheon, Francesco Casetti, Deborah Cartmell, and many others, adaptation 
is seen as a formal entity and product, as well as a transposition of a certain literary work considering the change 
of media, the change of genre or context, the change of one’s point of view within a new interpretation. Adapta-
tion is a creative process that implies a new interpretation and an act of creating new artwork. During this creative 
process, the basic premise is to preserve a story taken from the original literary work, but at the same time to create 
new perspective which will successfully communicate with the audience. Adaptation is at the same time a form 
of intertextuality, because in the process of perception, we have different experiences as audience of film media 
compared to literary work. Adaptation has many layers and carries within itself the repetition of the original work, 
as well as multiple variations of new artistic creation. Original text and adaptation occur in different social and 
historical circumstances, therefore, we conclude that during the analysis of film adaptation we must not only rely 
on a structural analysis of the comparison of form and content, but the emphasis must be placed on the dialogue 
between the text and its social, political and cultural context.
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IGRAJUĆI „KOMAD U KOMADU“: PROBLEM STVARNOSTI I 
FIKCIJE KOD LJUBOMIRA SIMOVIĆA I LUIĐIJA PIRANDELA

U metadrami Luiđija Pirandela Šest lica traže pisca (Sei personaggi in cerca d’autore) i u drami Putujuće pozo-
rište Šopalović Ljubomira Simovića, uočljivo je prisustvo „komada u komadu“ koje glumci, tj. dramski ili meta-
dramski likovi igraju ili pokušavaju da odigraju u pozorištu i van okvira ove institucije. 
Prema Zoranu Milutinoviću, drama u drami, kao jedan od najjednostavnijih načina ispoljavanja dramske samo-
svesti ili autorefleksivnosti, stvara opoziciju između pozorišta i stvarnosti, odnosno, između dramskog, prividnog 
i stvarnog.
Cilj našeg rada jeste da metodom komparativne analize i polazeći od prisustva „komada u komadu“, ukaže na 
načine na koje se u odabranim delima manifestuju problemi granice između stvarnog i fiktivnog, kao i sukoba 
umetnosti i života.
Nastojimo da kao rezultat istraživanja istaknemo i sličnosti i razlike u odabranim delima i poetikama dva pisca. 
Ne sme se zanemariti činjenica da u obe drame komično ustupa mesto tragičnom.

Ključne reči: „komad u komadu“, stvarnost, fikcija, Simović, Pirandelo 

1. UVOD

O interesovanju velikog srpskog pesnika, dramskog pisca i esejiste Ljubomira Simovića za ita-
lijansku književnost, o njegovom „vrsnom i istančanom poznavanju poetike italijanskog srednjove-
kovlja“ posvedočila je Persida Lazarević di Đakomo u svojoj analizi Simovićevih prevoda Petrarkinog 
Kanconijera, kao i pet italijanskih soneta iz 13. i 14. veka (Lazarević di Đakomo 2011: 477).1 

Petar Marjanović je uočio sličnost između srpskog pisca i jednog od najznačajnijih predstavnika 
italijanske drame XX veka, Luiđija Pirandela. Ona se ogleda u humoru koji je kod oba autora lišen mo-
ralisanja (Marjanović 1997: 267).

U središtu našeg interesovanja jesu veze koje se mogu uspostaviti između srpskog i sicilijanskog 
pisca kad je reč o pitanju problema stvarnosti i fikcije. 

O samom terminu fikcija čitamo u delu Istina i poetika da se vezuje za rani srednji vek i da se 
javio „u okviru trijade verum, falsum, fictio, smešten posle suprotstavljenih pojmova istine i laži“, a od 
XVI veka „ulazi u književnost kao imaginativna sposobnost stvaranja nestvarnog“ (Kvas 2011: 24–25).  
U svojoj semantici mogućih svetova Lubomir Doležel daje oštru kritiku mimetičke doktrine u odnosu 
na tvrdnju da je „[...] fikcija puka imitacija ili predstava stvarnog sveta i stvarnog života“ (Doležel 2008: 
10). Za Šefera  je „ʽemergentnaʼ stvarnost“ i u ljudskoj kulturi ima centralnu ulogu (2001: 10–11).2

Granicu stvarnosti i fikcije sagledaćemo na primeru drama Šest lica traže pisca (Sei personaggi 
in cerca d’autore) i Putujuće pozorište Šopalović, koje već svojim naslovom upućuju na stvaralaštvo i 
umetnost. 

1  Analizom prevoda i osvrtom na piščeve eseje autorka je iznela stav da je jedna od najvećih zasluga Simovićeva u „činjenici 
da je jugoslovenskoj/srpskoj književnoj publici uspeo da predstavi – na primeran način – najbolje predstavnike italijanske 
srednjovekovne poezije“ (Lazarević di Đakomo 2011: 501).

2  Uр. „Položaj рozorišne fikcije je zanimljiv jer ona odgovara trima različitim mehanizmima funkcionisanja fikcije (disрositifs) 
u zavisnosti od toga da li je рosmatramo kao tekst, kao scensku рredstavu ili kao igru“ (Šefer 2001: 279).
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Po mnogima je ovaj Simovićev komad njegovo najbolje dramsko delo, a početnu ideju nalazi u 
autorovoj pesmi Okupacija Užica (Grušanović 2010: 16). I Pirandelova metadrama svoje poreklo du-
guje prethodnim ostvarenjima, tačnije novelama objavljenim početkom XX veka: „Personaggi“ („Liko-
vi“), „Tragedia di un personaggio“ („Tragedija jednog lika“) i „Colloqui con i personaggi“ („Razgovori 
sa likovima“).3 Pirandelova metadrama pripada piščevoj pozorišnoj trilogiji koju čine i Svako na svoj 
način (Ciascuno a suo modo) i Večeras improvizujemo (Questa sera si recita a soggetto).

Polazište našeg istraživanja  predstavlja prisustvo komada u komadu u odabranim delima a, kako 
navodi Zoran Milutinović u svojoj studiji o metateatralnosti: „[...] time što se u okviru jedne drame pred-
stavi neka druga već se obrazuje opozicija između teatralnog, dramskog, prividnog, s jedne, i stvarnog, 
s druge strane“ (1994: 10). Autor dalje iznosi za „komad u komadu“ da „ne mora ponuditi ključ za ra-
zumevanje drame kojoj pripada, niti je obavezno da se on na bilo koji način uključuje u tematsku ravan 
dela, ne mora mu se pridati nikakva veća uloga ni strukturno, ni hermeneutički, ni fabularno“ (Milutino-
vić 1994: 10). Bitno je za našu analizu to što „već svojim pojavljivanjem on definiše odnos koji drama 
u kojoj se pojavljuje hoće da zauzme prema oblasti stvarnog“ (Isto). Od važnosti nam je i pitanje kako 
lica, gledaoci ili učesnici drame u drami reaguju i kakvi su njihovi međusobni odnosi.

2. „KOMAD U KOMADU“: ŠEST LICA TRAŽE PISCA I PUTUJUĆE POZORIŠTE 
ŠOPALOVIĆ. SUKOBI I GRANICE STVARNOSTI I FIKCIJE

Po dolasku u okupirani grad Užice glumci pozorišne trupe na Rakijskoj pijaci „izvode ̔ stilizovanuʼ 
scenu iz Šilerovih Razbojnika, reklamirajući tako svoju večerašnju predstavu“ (Simović 2008: 169).  
Nemajući pravu pozornicu i ne pripadajući ni pravom ili umetničkom teatru (u pitanju je osrednja tru-
pa), putujuće pozorište namešta binu prema prilici i uslovima, te je ona zapravo bure sa kog će glumica 
Jelisaveta da najavi planirani nastup u kafani braće Todorović, do kog neće doći. U italijanskom delu, 
glumci u, boljim uslovima i mirnodopskim vremenima, u zvaničnoj instituciji pozorišne umetnosti po-
činju sa probom drugog čina Igre uloga (Il giuoco delle parti) autora Pirandela.4 

Valja napomenuti da je kod Pirandela reč proba (ital. „prova“) postala ključna upravo zahvaljujući 
svojoj višeznačnosti. Dušica Todorović Lakava u svojoj studiji navodi da u tekstu ključne reči „mogu 
biti statistički naglašene ili, pak, strategijski raspoređene“, kao i to „da se prova može prevesti kao isku-
šenje, provera, proba, ispit, pokušaj, ogled, pa i dokaz“ (2013: 110).5

U ostvarenjima Simovića i Pirandela izabrana dela za probu i njihova uplitanja u tok radnje onih 
pravih odigranih drama nisu slučajna. Šilerovi Razbojnici u Putujućem pozorištu Šopalović, kao i Igra 
uloga u Šest lica predskazuju sudbine likova ili same drame, jer se stvaranje komedije ili drame na sceni 
na kraju preobražava u tragediju. 

U Simovićevom delu vidimo da se i nad pozorišnom družinom (i improvizovanom pozornicom) 
nadvila ista preteća senka vešala koja je pratila razbojničku družinu u Šilerovom komadu, samo što je 
oni (poput nehajnog Šilerovog lika bez griže savesti Špigelberga) ne vide, ne osećaju. Za razliku od 
građana Užica, ne primećuju je, neki od njih iz prvenstveno materijalnih ili egzistencijalnih razloga, što 
je stav praktičnog vođe trupe Vasilija: „Pa valjda i mi od nečega treba da živimo“ (Simović 2008: 174). 
Za drugog, pak, stvarnost van pozorišta, stvarnost svakodnevice nema nikakvu vrednost što predstav-
lja stav glumca Filipa Trnavca. Kada nakon promotivnog izvođenja scene glumci najave „neverovatni 
pozorišni spektakl, prepun intriga, krvi i ljubavi!“, dolazi do prvog sukoba u drami između pozorišne 
družine i građana Užica (Simović 2008: 172). Sukob je provociran rečima: „Videćete ubistva!“ (Isto) i 

3  Na drugom mestu izneli smo sledeće razlike između susreta pisca-pripovedača i lica: „Dok su u drami lica u potrazi za bilo 
kojim piscem koji bi mogao da ih ovekoveči i ne susreću se sa svojim tvorcem, u novelama je njihov autor prisutan i uočili 
smo da likovi stupaju u dijalog ili prepirku s njim“ (Janković 2016: 113).

4  Pisac Pirandelo jeste fikcionalni parnjak empirijskog pisca Luiđija Pirandela. O tome, kao i o određenju transsvetovnog 
identiteta striktnom oznakom, tj. imenom, v. u delu Heterokosmika: fikcija i mogući svetovi (Doležel 2008: 175).

5  Autorka je u svojoj studiji i pokazala da se sva ova značenja u Pirandelovom delu iscrpljuju, na primeru novele „Prova“ 
(“Proba“), kao i metadrame Sei personaggi in cerca d’autore (Todorović Lakava 2013).
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manifestuje se verbalno, kroz svađu glumaca i građana. Jovan Hristić ističe da u tom trenutku „počinje 
drama. U njoj, na jednoj strani, nalazimo glumce, koji su zatvoreni u svetu svoje umetnosti, i od nje ne 
vide sasvim stvarnost [...]. Na drugoj strani su građani Užica, podjednako zatvoreni u muke svog stvar-
nog života [...]“ (2006: 222). Hristić primećuje da su to „dva sveta koja nemaju nikakvog razumevanja 
jedan za drugog, ali koja su se odjednom našla krajnje zaoštreno suočena“ (Isto). Svađu prekida upad 
podnarednika Miluna, bez „minimuma pozorišnog obrazovanja“ (up. Simović 2008: 190) dovodeći do 
novih nesporazuma, nerazumevanja i sukoba u predstojništvu policije u drugoj slici. Treća slika je upra-
vo naslovljena Svađa u Adžića dvorištu i u njoj se po primljenoj vesti o ubistvu odvija nova рromena: 
glumci postaju gledaoci. 

Sukobi su višestruki i kod sicilijanskog autora. Prvi je prisutan već u početnoj slici, a to je sukob 
između Prvog glumca i Reditelja nastao povodom scene koja treba da se izvede po uputstvu datom u 
didaskalijama, s tim što niko od njih ne spoznaje suštinu komada za izvođenje: „Reditelj: Jeste li razu-
meli? / Prvi glumac: (šireći ruke) Ja ne! / Reditelj: (vraćajući se na svoje mesto) Ni ja! Idemo dalje,  još 
ćete mi biti zahvalni na kraju!“ (Pirandello 2010: 40).6

Iako se ne razume, tekst se igra, prema rečima reditelja, samo zato što ne stižu dobre komedije iz 
Francuske „pa smo prinuđeni da postavljamo na scenu Pirandelove komedije“ (Isto).

Nametnuti repertoar i podela uloga (glumici Jelisaveti pripala je uloga muškarca, starog Mora) 
dovode do razmirica među članovima putujućeg pozorišta koje se priprema da izvede svoju predstavu u 
okupiranom Užicu. Pod pritiskom ratnih okolnosti vođa trupe Vasilije Šopalović prinuđen je da odabere 
delo nemačkog pisca i na ovom mestu iznosi praktičan stav: „Koga bi nam drugog dozvolili da igramo“ 
(Simović 2008: 236), ali i zato što: „Potomci Obilića ne dolaze u pozorište zbog umetnosti, nego zbog 
junaštva!“ (Simović 2008: 237).

U delu italijanskog autora, izraženi su i sukobi između glumaca i šest lica nakon što svojim 
upadom na pozornicu prekinu probu Igre uloga, kao i onaj unutar neobične, disfunkcionalne porodice 
u potrazi za piscem. Najdominantniji je suprotstavljeni odnos Oca i Pastorke, gde dijalog postaje bitka 
(up. Krysinski 1988: 474)7, dok je Sin, jedini svestan svog stanja odbačenog lika, u sukobu sa svima.

Svi pomenuti sukobi u Pirandelovom, kao i Simovićevom delu, vode ka pitanju suprotstavljenosti 
fiktivnog i stvarnog, činjenične i umetničke istine.8

Glumce predvodi reditelj, a šest lica, ili pak, svoju ideju istine, Otac. On kao zastupnik umetničke 
istine i/ili protivnik činjenične stvarnosti kaže: „Ali činjenica je kao vreća: prazna se ne drži“ (Pirandello 
2010: 61).9 U odbranu svoje teze iznosi primer Manconijevog i Servantesovog junaka insistirajući na 
istinitosti i važnosti likova: „[...] ko ima sreću da se rodi kao živi lik, može se smejati čak i smrti. Taj 
više ne umire!“ (Pirandello 2010: 46; up. Janković 2016: 113)10 Zastupa umetničku istinu i kad se pojavi 
čudo Madam Pače: „Zašto želite da pokvarite, u ime banalne istine, činjenične, ovo čudo stvarnosti koja 
se rađa, koju je sama scena prizvala, privukla, oblikovala i koja ima ovde više prava na život nego vi, 
gospodo, jer je od vas istinitija?“ (Pirandello 2010: 77).11  Za reditelja zainteresovanog samo za događaj 

6  „IL CAPOCOMICO: [...] Ha capito? / IL PRIMO ATTORE: (aprendo le braccia) Io no! / IL CAPOCOMICO: (tornandosene 
al suo posto). E io nemmeno! Andiamo avanti, che poi mi loderete la fine“ (Pirandello 2010: 40), (Prevod autorke rada ovog 
i ostalih citata).

7  Upadanje u reč jedno drugom pokazuje dijalog kao bitku, odnosno, uрravo to da nema dijaloga jer su Ja i Ti „zapleteni“ u 
nemogućnost komunikacije (v. Krysinski 1988: 474).

8  Osvrnućemo se još jednom na delo Istina i poetika u kom je autor, sagledavajući poimanje istine u pesništvu u antici, 
napravio razliku između tzv. činjenične i paradigmatske istine, te se tako pod prvom podrazumeva „ono što je prisutno ili 
se dogodilo, ili je bilo ili jeste predmet opažanja, posmatranja i utvrđivanja. Termin paradigma, kao i njegove pridevske 
izvedenice [...] koristimo u značenju univerzalno, opšte“ (Kvas 2011: 62).

9  „Ma un fatto è come un sacco: vuoto, non si regge“ (Pirandello 2010: 61).
10  „[...] perché chi ha la ventura di nascere personaggio vivo, può ridersi anche della morte. Non muore più!“ (Pirandello 2010: 

46). Ovaj primer odjek je reči drugog Pirandelovog junaka, doktora Filena iz novele „Tragedija jednog lika“ (up. Janković 
2016: 113) 

11  „Perché vogliono guastare, in nome di una verità volgare, di fatto, questo prodigio di una realtà che nasce, evocata, attratta, 
formata dalla stessa scena, e che ha più diritto di viver qui, che loro, perché assai più vera di loro?“ (Pirandello 2010: 77). 
(Kurziv autorke rada)
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ili činjeničnu istinu,12 kao i za glumce, neobični dolazak Madam Pače predstavlja trik ili prevaru, te će 
reći: „Kakvi su to trikovi? [...] Ma to je opsena!“ (Pirandello 2010: 77).13 

Kad je reč o preplitanju stvarnosti i fikcije u Simovićevom delu, Jovan Hristić izdvaja „tri vida 
ovog odnosa, tačnije rečeno, tri stepena suočavanja i preplitanja pozorišta i života“ (2006: 223) Najjed-
nostavniji oblik oličen je u glumcima Vasiliju Šopaloviću i Jelisaveti Protić: „Pod pritiskom stvarnosti, 
njih dvoje će se lako odreći pozorišta i proglasiti ga za privid i laž“ (Hristić 2006: 223). Vasilije tako 
kaže: „Kako da glumim, kad ne znam gde ću da spavam“ (Simović 2008: 247). Za vođu trupe  je granica 
jasna: „Pozorište je, zna se, ovde, a život – onde! Ja jedno s drugim nikada ne brkam! Ja sam Hamlet 
samo na sceni, i tačka!“ (Simović 2008: 249). Za njega je glumac „jedno u životu, a drugo na sceni, i to 
niko pametan nikada ne meša“ (Simović 2008: 248). 

Vođi putujućeg pozorišta, Vasiliju Šopaloviću, najsličniji je reditelj u metadrami Šest lica. Kao 
predstavnik činjenične istine, suprotstavljen je Ocu, a sva njegova uputstva glumcima svode se na stva-
ranje iluzije i dosledno poštovanje pozorišnih zakona.14 Za cilj ima postizanje onoga što stvara „siguran 
efekat!“15 tj. uspeh kod publike. 

Prema Hristiću, drugi stepen preplitanja pozorišta i života, prikazuje se u liku mlade glumice So-
fije Subotić. Ona postavlja pitanje vođi trupe: „A gde je, u stvari, granica između života i pozorišta? Da 
li je ta granica tamo gde je rampa? I da li ta granica uopšte postoji?“ ili „A šta ako ta granica može da 
postoji jedino kao izbrisana?“ (Simović 2008: 248). Hristić beleži da se Sofija „pod pritiskom stvarnosti 
obraća umetnosti i uspeva ne samo da se spase stvarnosti nego i da je preobrazi“ (2006: 224–225). S 
tim u vezi, Milutinović navodi da „ono što u ʻreklamnojʼ sceni Šilerovih razbojnika treba da predstavi 
kao Amalija – devojku koja glumom spasava svoju čast, a možda i život – iste noći mora da izvede u 
stvarnosti. Reč je o sedmoj slici Simovićevog komada“ (1994: 108).

Treći vid odnosa pozorišta i stvarnosti ili života, ujedno i najsloženiji i najozbiljniji, predstavlja 
mladi glumac Filip Trnavac (up. Hristić 2006: 225). Stvarnost je za njega manje značajna od one koja se 
izvodi, glumi, stvara u pozorištu. U četvrtoj slici eksplicitno kaže: „Ja u tu stvarnost ne mogu da uđem, i 
da u njoj učestvujem, sam! Ja u nju mogu da uđem jedino sa celom svojom umetnošću kojoj pripadam!“ 
(Simović 2008: 247). Filip je u stalnom sukobu sa ostalim članovima trupe koje neprestano i uvlači u 
neprilike zbog pomenutog stava. U predstojništvu policije za vreme saslušanja, pokušaće da objasne 
Majcenu nesporazum Vasilije i Jelisaveta:

VASILIJE: [...] Zato što živi u oblacima, u iluzijama, u snovima! Zato što je pomešao život i 
pozorište, pa ni sam ne zna kad je u životu, a kad je u predstavi! Ni kad je ono što jeste, Filip 
Trnavac, a kada ličnost iz neke predstave!
JELISAVETA: Date mu lobanju, on postane Hamlet! Date mu u ruke klistir, on je gospodin Fle-
ran! Pružite mu kesu talira, on se pretvori u Kir Janju! Pa se vi snađite!
VASILIJE: Filip, gospodine, uopšte nije svestan stvarnosti! (Simović 2008: 187)

Prilikom novih nesporazuma, sa udovicom majora Adžića u čijoj kući su odseli, glumci će izno-
siti slične sudove u pokušaju da izmire neprijatnu situaciju. Jelisaveta će reći da „Filip ima neku vrstu 
pozorišnog ludila“ i da „jednostavno, nema čulo za stvarnost“, a Vasilije: „Jednom rečju, on nije sasvim 
čitav!“ (Simović 2008: 246–247). Sličnu opasku iznosi i Gina nešto kasnije: „Ovoga bi sevap bilo okaditi!“ 
(Simović 2008: 267), kao i njen muž Blagoje: „Biće da se to negde gladno napilo!“ (Simović 2008: 268). 
12  „IL CAPOCOMICO: Veniamo al fatto, veniamo al fatto, signori miei!“, u prevodu: „REDITELJ: Pređimo na činjenice, 

pređimo na činjenice, gospodo moja!“ (Pirandello 2010: 61).
13  „Ma che trucchi son questi? [...] Questo è un gioco di bussolotti?“ (Pirandello 2010: 77).
14  Možemo primetiti da u objašnjenjima glumcima koristi upravo reč “fingere” - „pretvarati se“: „[...] vi se pretvarate da 

ste same“ („[...] loro fingono d’esser sole“). U vezi sa poštovanjem pozorišnih zakona: „Ovde treba da se poštuju zahtevi 
pozorišta!“ („Qui bisogna rispettare le esigenze del teatro“) (Pirandello 2010: 78).

15  „Effetto sicuro!“ (Pirandello 2010: 79). Primer je govor Madam Pače koji izaziva smeh prisutnih, a koju će reditelj podstaći 
rečima: „Štaviše! Pričajte tako, gospođo! Siguran efekat! Ništa bolje od toga da bi se na komičan način malo razbila surova 
situacija“, u originalu: „Ma anzi! Parli così! Parli così, signora! Effetto sicuro! Non si può dar di meglio anzi, per rompere un 
po’ comicamente la crudezza della situazione“ (Pirandello 2010: 79-80).
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Filipov sukob sa ostalim članovima trupe i samim tim, obostrano nerazumevanje, u vezi je sa 
pitanjem granice pozorišta i života. On рredstavlja ličnost koja je u potpunosti izbrisala granice između 
stvarnosti i umetnosti. O tome svedoči i njegov testament u kom je zaveštao lobanju kao rekvizitu: „Kad 
god je grobar, kopajući i pevajući, izbaci iz Jorikovog groba, i kad god je Hamlet uzme u ruke i kaže: 
ʻOva je lobanja imala jezik i mogla je nekada pevatiʼ, biće to moje vaskrsenje!“ (Simović 2008: 340). 

Od značaja je na ovom mestu da ukažemo na komentar koji daje Ljubomir Simović u pismu De-
janu Mijaču: „Ako postoje vaskrsenje, pakao i raj, oni za Ginu mogu da postoje samo u tom koritu, kao 
što za Filipa mogu da postoje samo na pozornici“ i dodaje: „[...] njeno korito i njegova pozornica su dva 
nivoa jedne iste stvarnosti, na kojima se ova drama igra, premeštajući se, po mogućnosti neprimetno, s 
jednog na drugi“16 (1991: 21). 

No, Filipova poslednja volja biva osujećena jer u ratnim vremenima „sve bacaju u masovne grob-
nice, poliju krečom i utabaju!“ (Simović 2008: 340).

Po želji za večnim životom u umetnosti i nepomirljivom stavu povodom toga, ovaj Simovićev 
junak blizak je Ocu iz Pirandelove drame. 

S obzirom na to da je određen kao glumac „sa dve maske, ispod kojih se možda nalazi i treća“ 
(Simović 2008: 165) i da igrajući uloge u stvari živi, Filip Trnavac bi mogao da se ogleda i u drugim  
Pirandelovim junacima.17 Može se smatrati čak i ekvivalentom one ličnosti koja je odabrala da živi ulo-
gu cara Henrika IV u istoimenoj Pirandelovoj tragediji Enrico IV. Oba ova lika, pak, otvaraju pitanje 
problema identiteta, inače veoma blisko sicilijanskom piscu.18 Junak Pirandelove tragedije se usled svog 
napravljenog izbora „zatvara u svoju ulogu“ (up. Hristić 2006: 85). Za razliku od lažnog cara Henrika 
IV okruženog lažnom svitom u ambijentu i kostimima prilagođenim XI veku i u ulogama koje treba 
da tumače, Filipu se niko iz okruženja ne prilagođava, čak ni najbliži saradnici, glumci, ne učestvuju u 
njegovoj iluziji. Mladi glumac Trnavac se ne ograničava samo na jednu „rolu“,19 kao Pirandelov junak, 
već u odnosu na situaciju menja i ulogu, što za njega podrazumeva da ima stvarnost. U trenutku kad 
se nađe bez rekvizita ili replike na koju bi se nadovezao, Filip zapravo gubi identitet i svoju stvarnost:

FILIP: Ja ovde nikoga od vas ne poznajem... Ti nisi nakazan... a bez nakaznosti nema Ričarda! 
Nemaš ni veliki nos... a bez velikog nosa nema Sirana! Ko si ti? Lire, ako si Lir, gde ti je ludilo? 
Po čemu da te poznam, Fortinbrase, ako dolaziš bez bubnjeva i zastava? Ne znam gde sam... Po 
čemu da se orijentišem? Kad bih video lobanju, ili lopatu... kesu talira, ili mač i šlem... Da bar 
imate lepezu, ili cveće u naručju... Ne znam ko sam, ne znam šta treba da govorim! Ima li ovo 
pozorište suflera? Ima li ova predstava reditelja? Da li ovde postoji inspicijent? (Simović 2008: 
267).

Podsetimo se i ovom prilikom ulaska Madam Pače na scenu, koju Otac hoće da prizove postav-
ljanjem predmeta iz njenog salona, mantila i šešira.20 U Predgovoru autor beleži da njeno pojavljivanje 
„izgleda kao čudo, štaviše, kao trik na toj realistički predstavljenoj bini. Ali nije trik. Rođenje je stvarno, 
novi lik je živ, ne zato što je već bio živ, već zato što je srećno rođen“ (Pirandello 2010: 30).21 Autor u 
Predgovoru pruža potpuniji opis ovog čuda:

16  Kurziv je autorke rada.
17  Jovan Hristić je izneo značajne uvide o Pirandelovim junacima koji igraju uloge i o razlozima koji su ih na to nagnali (up. 

2006: 84).
18  Dovoljno je da pomenemo junaka romana Pokojni Matija Paskal (Il fu Mattia Pascal), ali se ovom prilikom nećemo baviti 

važnim pitanjem identiteta u Pirandelovim fikcionalnim svetovima.
19  Podsećamo na prvu sliku u kojoj Jelisaveta upućuje zamerku Filipu: „Ti se toliko uživljavaš u svoje role, da je to nenormalno“ 

(Simović 2008: 179).
20  „[...] forse, preparandole meglio la scena, attratta dagli oggetti stessi del suo commercio, chi sa che non venga tra noi“ 

(Pirandello 2010: 76).
21  „Così nasce Madama Pace fra i sei personaggi, e pare un miracolo, anzi un trucco su quel palcoscenico rappresentato 

realisticamente. Ma non è trucco. La nascita è reale, il nuovo personaggio è vivo non perché fosse già vivo, ma perché 
felicemente nato“ (Pirandello 2010: 30). (Kurzivom je označen prevod autorke rada citiranog dela u tekstu.)
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Stoga je došlo do procepa, iznenadne promene plana stvarnosti scene, jer lik može da se rodi na 
taj način samo u pesnikovoj fantaziji, sigurno ne na pozorišnim daskama. Promenio sam scenu 
odjednom, a da to niko nije opazio: prigrlio sam je u tom trenutku u mojoj mašti ne sklanjajući je 
od pogleda gledalaca; tj. pokazao sam im, umesto pozornice, moju maštu dok stvara, u vidu same 
te pozornice (Pirandello 2010: 30).22

U knjizi Pirandello in fabula čitamo da čudo koje se u pozorištu dogodilo otkriva prisustvo (skri-
venog) autora: 

Nije li to „čudo“ njenog pojavljivanja, protumačeno kao opsenarstvo, onaj „neshvaćeni“ dokaz 
postojanja pisca-tvorca dela, malog gospoda Boga? To je [...] onda i ispit za dramske i metadram-
ske likove od strane njihovog tvorca, autora, koji je nepostojeći, ili nije „saznatljiv“ u njihovom 
mogućem svetu, ali je kao tekstom postuliran princip implicitnog autora, ili personifikacije inten-
tio operis, „postojeći“ za čitaoca. (Todorović Lakava: 212) 

Kad je reč o sceni pojavljivanja Madam Pače, Franka Anđelini izdvaja tri strukturna elementa, 
koji su primenljivi i na celu dramu, a to su: upad, ponavljanje i prekid(anje):

Cela epizoda, dakle, povezuje strukturne momente drame, upad pomoću paravana, ponavljanje 
scene, prekidanje usled majčinog krika koji se udružuje sa drugim prekidima, poput prekinute 
probe glumaca, prekidanja dijaloga Oca i Pastorke koji neprestano jedno drugom upadaju u reč, i 
na kraju, prekid u vidu smrti dvoje dece. 
Upad ponavljanje prekid, predstavljaju momente na kojima se temelji kreativna aktivnost uma, 
pisanja i prikazivanja.23 (Angelini 2012: 55–56)

I Simovićevi likovi upadaju jedno drugom u reč. Upečetljiva je scena saslušanja u predstojništvu 
policije u kojoj će oficir Majcen izgubiti strpljenje. Zanimljivo je da će Jelisaveta reći Majcenu kad ih  
pusti da idu: „Izvinite što smo vam upali ovako, nenajavljeni!“24 (Simović 2008: 195). 

Ovaj element je određen i naglim pojavama likova. Setimo se pomenutog upada Miluna u prvoj 
slici koji „uleće“ da zavede red između zavađenih građana-publike i glumaca (v. Simović 2008: 176). 
Iako Drobac ne uleće na scenu poput podnarednika, već se pre nečujno šunja, njegov dolazak čini da svi 
zaneme strahujući od njegove volujske žile. Svima je poznat i krvav trag koji ostavlja za sobom. Petar 
Marjanović navodi da ovi tragovi predstavljaju iracionalni, odnosno, fantastični element u delu. Njih će 
preuzeti Blagoje, nakon što se batinaš Drobac zaljubi u glumicu Sofiju (1997: 265–266). 

Ponavljanje рrimećujemo i u Filiрovom nezaustavljivom igranju uloga. To je ujedno i princip po 
kom nenamerno uvlači u neprijatne situacije ostale glumce. Kada u četvrtoj slici on nesvesno uvredi 
Simku, udovicu majora Adžića, tumačeći lik koji se obraća udovici Simoni iz komada „Poslednje leto“, 
Vasilije već posle prve replike prepoznaje taj princip i kaže: „Opet ista pesma“ (Simović 2008: 244). 
Prekidanja su česta i kod Simovića: naglo se zaustavljaju svađa i graja na Rakijskoj pijaci, a u policiji se, 
potom, pružanjem neophodne dozvole ili oslobađajućeg dokaza rešava nesrećni nesporazum.

22  „È avvenuta perciò una spezzatura, un improvviso mutamento del piano di realtà della scena, perché un personaggio può 
nascere a quel modo soltanto nella fantasia del poeta, non certo sulle tavole d’un palcoscenico. Senza che nessuno se ne sia 
accorto, ho cambiato di colpo la scena: la ho riaccolta in quel momento nella mia fantasia pur non togliendola di sotto gli 
occhi agli spettatori; ho cioè mostrato ad essi, in luogo del palcoscenico, la mia fantasia in atto di creare, sotto specie di quel 
palcoscenico stesso“ (Pirandello 2010: 30).

23  Tutto l’episodio coniuga dunque i momenti strutturali del dramma, l’irruzione attraverso il paravento, la ripetizione della 
scena, l’interruzione attraverso il grido della madre, che si allinea ad altre interruzioni, come quella della prova degli attori, 
quelle dei dialoghi tra padre e figliastra che sempre si tolgono la parola, quelle infine delle morti dei due ragazzi. / Irruzione 
ripetizione interruzione sono momenti che fondano l’attività creativa della mente, della scrittura e della rappresentazione. 
(Angelini 2012: 55–56)

24  Kurziv autorke rada. Očigledna je veza sa upadom šest lica na pozornicu.
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Jedan od značajnijih рrekida oglašen je pucnjavom koja će nagovestiti preobražaj u „ʻkrvavo 
pozorišteʼ okupacijske stvarnosti“ (Hristić 2006: 222). Rafal besрogovorno okončava i Jelisavetino 
hvalisavo izlaganje svoje pozorišne karijere: „(Prekine je snažna pucnjava: čuje se nekoliko rafala iz 
automata.)“ (Simović 2008: 208).25 Žestoku svađu Gine i Jelisavete u istoj slici prekinuće vest o ubistvu 
okružnog načelnika Domazeta i njegove ljubavnice Anđe Karamarković, a ujedno i vest o hapšenju Gi-
ninog sina Sekule (Simović 2008: 224–225). 

Ovaj prekid svađe, odnosno, upad donosilaca vesti Dare i Tomanije, kao i ponovni dolazak Drop-
ca po volujsku žilu koju je zaboravio, označiće odlučujući preokret u kom glumci postaju gledaoci: 

(Jelisaveta sve vreme stoji na verandi, i posmatra šta se događa. Od dolaska Dare i Tomanije, na 
verandu je izašao i Vasilije. Tokom sledećeg Dropčevog monologa, sa ulice će doći i Filip. Pro-
dužiće do Hrastovog stola, i tu će ostati do kraja scene. Glumci bez reči posmatraju ceo prizor.) 
(Simović 2008: 229)

Treća slika se završava Darinim ironičnim komentarom upućenim putujućoj družini: „Šta je, 
glumci? Gledate naše krvavo pozorište?“ (Simović 2008: 232).

Napomenućemo da su kod sicilijanskog autora dramski likovi, glumci, sve vreme na pozornici 
i posmatraju scene koje im priređuje neobična porodica šest lica. Prvi glumac kaže: „Pazi kakva pred-
stava!“, na šta drugi, mlađi odgovara: „Izvešće je oni nama!“ (Pirandello 2010: 52).26 Za razliku od Si-
movićevog dela, predstava koju oni posmatraju u izvođenju šest lica pripada pre melodramskom žanru. 

Stoga, čitaoci lako mogu primetiti zamenu ili igru uloga, budući da su se glumci, oni koji izvode 
dramu, našli u ulozi posmatrača, publike u Pirandelovoj metadrami, a obični građani postali su akteri 
„krvavog pozorišta“ u delu srpskog pisca. 

Videli smo da je Igra uloga (Il giuoco delle parti) naziv Pirandelovog komada koji reditelj želi 
da postavi na scenu i čija proba traje pre upada Lica. Junak ovog dela Leone Gala shvativši namere 
žene i njenog ljubavnika „poigrao se gledajući kako su podrugljivci na kraju izvrgnuti ruglu“, s tim što 
je u toj igri na kraju i sam poražen osećajući kajanje zbog pogibije ženinog ljubavnika (up. Todorović 
Lakava 2013: 194; 204). Dušica Todorović primećuje da „tekst [Igra uloga, prim. autorke rada] koji se 
proba mada se ne razume predstavlja neku vrstu autorskog upozorenja, proročanstva o nužnom upadu 
u klopku podmuklim delovanjem slučaja, iz nemogućnosti da se sve predvidi“ (2013: 208). Reditelj to 
upozorenje nije razumeo, te je svesno prekinuo probu i započeo rad na komadu Igra uloga  kako bi se 
oprobao u ulozi autora komedije koju valja načiniti. I sam Otac, inače predstavljen maskom griže savesti 
što će postati kazna Leona Gale, povremeno izlazi iz svoje uloge da bi se umešao u posao reditelja. 

U svom istraživanju Dušica Todorović zaključuje da primer probe Igre uloga upućuje na literali-
zovanu metaforu koja je kod sicilijanskog autora: „u funkciji polemičkog ili satiričnog ispitivanja ideje 
njenim narativizovanjem i stavljanjem na probu. Ona u ovom komadu ispoljava početnu paradoksalnu 
(fantastičnu) prirodu, poigrava se njome, da bi u narativnoj proveri njene (ne)istinitosti ispoljila svoj 
saznajni potencijal o nužnoj protivrečnosti, te tako predočila i paradoksalnu istinu o nemogućnosti svo-
đenja istine na binarne opozicije“ (2013: 237).

U oba ostvarenja prikazuje se pokušaj probe komada planiranih za izvođenje i njihov prekid. 
Za razliku od Pirandelove drame, kod Simovića tek u četvrtoj slici počinje proba jedne scene 

Šilerovih Razbojnika.  Za to vreme, vođa trupe igra više uloga: glumi, režira, ali i „suflira“ (Simović 
2008: 234) Jelisaveti koju potom ispravlja ljutito: „Opet isto! Ne kažeš ʻstisnulaʼ, nego ʻstisnuoʼ! Zar 
ne možeš ni toliko da se uživiš, da utuviš da ti igraš grofa, a ne groficu? Jelisaveta, ti si muškarac, a 
ne žena!“ (Simović 2008: 235).              

Elemente prekida i ponavljanja isto tako uočavamo i kod probe komada: Jelisaveta sve vreme 
govori u ženskom rodu iako tumači starog Mora. Usled nerazumevanja, i neuvežbanosti, glumci prvo 

25  Pucanj okončava i život ili prisustvo Dečaka na sceni u Šest lica.
26  „Ma guarda che spettacolo! – Ce lo danno loro, a noi!“ (Pirandello 2010: 52).
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sami prekidaju probu, što je odlika i Pirandelovih dramskih glumaca u početnoj sceni, a zatim je okon-
čava Simkin dolazak sa pečenom bundevom za ručak pod lipom i početak razgovora o ulozi pozorišta. 

Otpočinjanje, ponavljanje, prekidanje proba u obe drame na sličan način nagoveštavaju njihov 
rasplet i kraj. Neće se izvesti u kafani braće Todorović ni Šilerovi Razbojnici (u petoj slici Milun donosi 
vest o zabrani predstave usled ubistva okružnog načelnika) niti će se na pozornici izvesti Igra uloga kao 
ni porodična melodrama šest lica. 

Kad je reč o upletenosti Šilerovog dela u sudbine Simovićevih junaka, jedna od najupečatljivijih 
scena prikazana je u sedmoj slici Putujućeg рozorišta Šoрalović, u kojoj se, prema Milutinoviću, nalazi 
središte imanentne poetike drame (1994: 108). Igrajući ulogu travarke iz Prognanog kralja Sofija sebi 
spasava život i u izvesnom smislu preobražava Dropca probudivši u njemu ljudska osećanja. U isto vre-
me, ona nesvesno svojom igrom spasava i optuženog Sekulu, koga će konačno osloboditi svake sumnje 
i krivice na još apsurdniji način, Filip. 

Ukazano je u kritici na vezu koja postoji između sedme slike i predstavljenog odnosa mlade glu-
mice Sofije i batinaša Dropca sa Andrićevom pričom „Aska i vuk“, kao i sa čuvenom Šeherezadom zbog 
ideje da umetnost pobeđuje zlo i moguću smrt (up. Milutinović 1994: 108–110).  Za Jovana Hristića  
ova je scena mogla biti scena iz bajke (2006: 225). Očigledne su paralele koje se mogu povući između 
Sofije i Aske i shodno tome, između batinaša Dropca  i zlog vuka. U susretu sa lepotom, ali i Sofijinom 
zavodljivom igrom, nestaje krvavi trag, obeležje po kome se Drobac jedino prepoznaje. Batinaša je 
ukazivanje ženske lepote dovelo do spoznaje sopstvene ružnoće i surovosti usled čega će izvršiti samo-
ubistvo upravo volujskom žilom, svojim oružjem-oruđem za mučenje žrtava. 

Pomenimo da Dropčeva žila, kao i Blagojeva flaša, Sofijina kosa vode „ka oblasti u kojoj prestaju 
da budu samo predmeti i postaju značenja“ (Hristić 2006: 229).

I Šilerov tiranin, Amalijin mučitelj Franc, skončava izvršivši samoubistvo, zadavivši se zlatnom 
vrpcom sa šešira. Dok nevina Amalija strada od ruke svog voljenog Karla, glumica Sofija improvizuje 
scenu i izašavši iz Amalijine uloge ulazi u ulogu travarke iz Prognanog kralja. Time sebi donosi spas. U 
razgovoru sa Vasilijem uviđa da joj je pored improvizacije na posredan način pomogao i Filip: 

SOFIJA: Da se ja noćas nisam setila Filipa, možda bih izgubila i glavu, a ne kosu!  
VASILIJE: Zašto Filipa?
SOFIJA: Nije Filipa, nego tog njegovog glumljenja! Kad je naišao onaj batinaš, premrla sam! 
Da bežim, stići će me! Da vičem, ko će me čuti? Da se branim, kako da se odbraniš od ludaka? I, 
srećom, setim se da ga zamajavam!
VASILIJE: Čime?
SOFIJA: Setila sam se uloge one travare iz Prognanog kralja. [..] Pa sam pričala o travama sve 
čega sam se setila iz njenog teksta! Što nisam znala, to sam izmišljala! Glumila sam, ko da je 
glava u pitanju! [..] (Simović 2008: 330)

 
Međutim, uprkos tome što je vešto izbegla smrt, zahvaljujući glumi ili igri, upala je u zamku onih 

koje (spasonosna) umetnost nije dotakla te su je kaznili surovo šišanjem stavivši je u još jednu ulogu, 
kažnjene Elektre. Umesto planiranih Razbojnika u Užicu se odigrao komad koji nije planiran za izvo-
đenje, Euripidova Elektra. 

Poslednji i odlučujući skok u ulogu koja će ga odvesti u smrt pripada glumcu Filipu. Videli smo 
da mu je dovoljan deo rečenice ili predmet da ga prenese u „višu stvarnost“. Filip se na taj način pribli-
žava ideji o nastanku lika na sceni, poput stvaranja madam Pače i u njegovom slučaju van scene, tj. u 
svakoj prilici. Videvši leševe okružnog načelnika i Anđe Karamarković, pojuriće sa drvenim mačem u 
ruci kao osvetnik Orest, jer ono što je on video i prepoznao jesu upravo leševi Egista i Klitemnestre iz 
tragedije Elektre. 

Na samom kraju drame, glumicama Sofiji i Jelisaveti, ali i čitaocima, događaj rekonstruiše vođa 
trupe:
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VASILIJE: Nije to Filip policajcima priznao da je ubio tog okružnog načelnika i njegovu ljubav-
nicu – on za njih možda nikad nije ni čuo! – nego je Orest objavio građanima Argolide da je ubio 
svoju majku i Egista!
JELISAVETA: Je li to moguće?
SOFIJA: Ali zašto baš Elektra da mu padne na pamet?
VASILIJE: Sve što se dešavalo ličilo je na scene iz Elektre! Taj načelnik je ubijen dok je klao june, 
kao i Egist! A Klitemnestru su namamili da je ubiju pozivajući je kod ćerke na babine! I ti si pred 
njega izašla ošišana! Pa i samo to iznošenje leševa, kao u predstavi!... Končić po končić... ta priča 
o Orestu isplela se oko njega kao mreža! 
JELISAVETA: Njega je znači ubilo pozorište? 
VASILIJE: Ali je zato spaslo pravog ubicu! (Simović 2008: 334)

Pre Simkinog dolaska Vasilije iznosi zaključak o Filipovoj sudbini: „Pre će biti da se život njime 
poslužio i poigrao! A on... nit je on znao koju ulogu igra, ni zašto, ni u kojoj predstavi!“ (Simović 2008: 
336)

Igrajući poslednju rolu, rečeno je, Filip spasava i oslobađa optuženog za ubistvo Sekulu, a gubi 
svoj stvarni život. „Tako se pozorište“, navodi Hristić, „na dvema krajnje udaljenim tačkama, poisto-
većuje sa životom: za neuke, koji ne vide razliku među njima, i za onog koji tu razliku ne može da 
podnese“ (2006: 226).

Ovaj čin u kom u ulozi osvetnika ali i spasitelja izgubi život, izazvaće preneraženost prisutnih 
građana-publike, pometnju i paniku. Slična je reakcija i prisutnih dramskih likova nakon iznenadnog 
pucnja i samoubistva Dečaka na kraju Pirandelove metadrame: 

Prva glumica: (vraćajući se s desne strane, ožalošćena) Mrtav je! [...]
prvi glumac: (vraćajući se s leve strane  smejući se)  Ma gde mrtav! Fikcija! Fikcija! Ne verujte!
drugi glumci s desne strane: Fikcija! Stvarnost! Stvarnost! Mrtav je!
drugi glumci s leve strane: Ne! Fikcija! Fikcija!
otac: [...] Ma kakva fikcija! Stvarnost, gospodo, stvarnost! Stvarnost! [...]
reditelj (ne mogavši više da izdrži): Fikcija! Stvarnost! Stvarnost! Idite dođavola svi skupa! 
Svetlo! Svetlo! Svetlo!27 (Pirandello 2010: 112)

Kao što Filipovom pogibijom drama Putujućeg pozorišta postaje tragedija, tako se u tragediju 
naglo preobrazila i komedija koju valja načiniti na kraju Šest lica traže pisca.  

Dok kod srpskog pisca smrt jednih označava život i slobodu drugih, u Pirandelovom delu smrću 
Devojčice i Dečaka niko se ne iskupljuje i ništa se ne spasava. 

Izgubiće se na kraju i sigurnost Reditelja u svoju istinu kad ugleda Likove koji napuštaju scenu.28 
Njihove senke projektovane na sceni „dokaz su da lica ne pripadaju rediteljevom košmaru, kako je u jed-
nom trenutku nagovešteno [...]; konačno potvrđuju pripadnost fantastičnoj stvarnosti autorskog plana, u 
čijem su umu i pod čijim okriljem“ (Todorović Lakava 2013: 240). 

Kao element fantastičnog u Simovićevom delu izdvojili smo Dropčeve i Blagojeve krvave tra-
gove (up. Marjanović 1997: 265-266). Prisustvo autora, ili pisca koga lica traže u Pirandelovoj drami, 
vidljivo je u didaskalijama i Predgovoru, a kod srpskog književnika u poetskim međuigrama, u kojima 
se prepoznaje veliki pesnik, Ljubomir Simović. 

27  „LA PRIMA ATTRICE: (rientrando da destra, addolorata). È morto [...] / IL PRIMO ATTORE: (rientrando da sinistra, 
ridendo). Ma che morto! Finzione! finzione! Non si creda! / ALTRI ATTORI DA DESTRA: Finzione? Realtà! realtà! È 
morto! / ALTRI ATTORI DA SINISTRA: No! Finzione! Finzione! / IL PADRE: [...] Ma che finzione! Realtà, realtà signori! 
realtà! / [...] IL CAPOCOMICO: (non рotendone рiù). Finzione! realtà! Andate al diavolo tutti quanti! Luce! Luce! Luce!“ 
(Pirandello 2010: 112) Kurziv i prevod autorke rada.

28  To je ujedno i kazna ambicije Reditelja i njegovog nerazumevanja dela Igra uloga.
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3. ZAKLJUČAK

Osnovni sukobi u izabranim dramama: u Simovićevom delu između glumaca i građana Užica, 
glumaca i predstavnika vlasti, kao i oni u samoj pozorišnoj družini; a kod Pirandela sukobi među člano-
vima  porodice šest lica, između njih i glumaca predstavljaju sukob između života i forme, kao i dramske 
iluzije i stvarnosti, tj. pozorišta i života. 

Gubljenje iluzije je u oba dela obavezan ishod prilikom suočavanja likova sa stvarnošću (up. 
Grušanović 2010: 17). Grušanović je takođe istakao da je Putujuće pozorište Šopalović drama u kojoj 
je autor „najdalje otišao u brisanju granica između stvarnosti i fikcije, pri čemu je ona potpuno iščezla u 
univerzalni simulakrum“ tj. čist privid (2010: 20).

Ukazali smo u radu na polisemičnost italijanske reči „prova“, za čije osnovno značenje od koga 
polazimo nam je svakako važan srpski ekvivalent, „proba“. Međutim, zahvaljujući svojoj višeznačnosti, 
kako primećuje Dušica Todorović, ova reč je kadra da posreduje različite stvarnosti i stoga „teatarska 
proba Šest lica postaje na taj način polemična demonstracija čuda umetničkog stvaranja, nasuprot kon-
struisanoj stvarnosti pozorišne probe“ (2013: 206). Posredovanje različitih stvarnosti ostvaruje se, stoga, 
putem probe i „komada u komadu“.             

Prema Milutinoviću, drama u drami jeste jedan od najjednostavnijih načina ispoljavanja dramske 
samosvesti ili autorefleksivnosti i tehnički je najsnažnije sredstvo (1994: 10). 

Sličnost između Pirandela i Simovića u korišćenju ovog postupka u tome je što njegovo prisustvo 
postaje kompleksnije zahvaljujući elementima upada, ponavljanja i prekida, kojima se obogaćuje (up. 
Angelini 2012: 55-56). 

Srodnost u odabranim ostvarenjima otkriva se i u činjenici da se pored početnih „komada u koma-
du“, tj. onih namenjenih za probu, Pirandelove Igre uloga i Šilerovih Razbojnika, u sudbine likova upli-
ću i druge izmišljene ili postojeće drame, čime se utiče i na odnos prema pitanju stvarnosti i umetnosti. 

Povodom svog dela i granice stvarnog i fiktivnog Simović je izneo: „To svesno ili nesvesno 
preplitanje, razdvajanje ili poklapanje stvarnosti i pozorišta, to što se granica između njih briše, krije, 
premešta, i iznenada se pojavljuje na neočekivanim mestima, to je osnovna igra ove drame. Ta granica 
nas deli, premešta [...]. Jednom rečju, ta granica se igra s nama“ (Simović 1991: 21–22). 

Sama igra predstavlja važnu sponu među odabranim delima i u našoj analizi smo izdvojili primere 
igre uloga, počev od рomenutog naslova Pirandelovog „komada u komadu“ za probu.29 

Jedna od ključnih razlika između srpskog i sicilijanskog pisca iskazuje se u naglašenosti mitskog 
u Simovićevom delu. Putujuće pozorište Šopalović predstavlja mit o moći pozorišta (up. Vrbavac 2005: 
77-84). Mitu se Pirandelo okreće u svojim poslednjim dramama (La nuova colonia, Lazzaro, I giganti 
della montagna). 

Spisateljica Isidora Sekulić je davno zapazila da ono što italijanskog autora najpre interesuje jeste 
„[...] tajna umetničkog stvaranja: kako i zašto baš ta i ta ličnost da se rodi u fantaziji umetnika? Misteri-
jum umetničkog stvaranja, po Pirandelu, isti je što i misterijum prirodnog rađanja“ (1962: 96). 

Stoga, usmerenost sicilijanskog pisca u čuvenoj metadrami ostaje na pitanjima stvaralačkog pro-
cesa, čemu svakako doprinosi i prisustvo „komada u komadu“.
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INTERPRETARE „TEATRO NEL TEATRO“: PROBLEMA DI REALTÀ E FINZIONE IN SIMOVIĆ E 
PIRANDELLO

Riassunto

Attraverso l’analisi comparativa e in base al conceto del „teatro nel teatro“, nel presente contributo abbia-
mo cercato di individuare le linee di confine tra realtà e finzione rispettivamente nell’opera di Pirandello e quella 
di Simović. Abbiamo preso in considerazione solamente due drammi: Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi 
Pirandello e Putujuće pozorište Šopalović (Compagnia teatrale itinerante Šopalović) del poeta e scrittore serbo 
Ljubomir Simović. 

Parole chiave: „teatro nel teatro“, realtà, finzione, Simović, Pirandello
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КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА  
РАСИНОВЕ ФЕДРЕ И ШЕКСПИРОВОГ ОТЕЛА1

У раду се компаративним приступом анализирају одабране трагедије двојице великана европске 
књижевности – Жана Расина (Jean Racine, 1639–1699) и Вилијама Шекспира (William Shakespeare, 1564–
1616). Док је Расин представник француског класицизма и класицистичке трагедије, која је с њим достигла 
врхунац у француској књижевности 17. века, његов претходник с Острва стварао је у пређашњем периоду, 
у доба енглеског ренесансног хуманизма. Две суседне књижевне епохе у којима су поменути аутори ства-
рали носе поетичке особености свога времена из чега се између њих могу подвући јасно уочљиве разлике. 
Међутим, исто тако се уочавају и неминовне сличности, јер се ради о истоветном књижевном жанру у 
којем су се они истакли. У том контексту, ово компаративно истраживање настоји да установи песничке и 
поетичке сличности и различитости које постоје између Расина и Шекспира на примерима трагедија – Фе-
дра (Phèdre, 1677) и Отело (Othello, око 1603). Ово су две психолошке трагедије с приближним драмским 
мотивима, тиме погодују за планирано компаративно истраживање.

Кључне речи: Расин, Шекспир, трагедија, трагички јунак, антијунак, ренесанса, класицизам. 

1. ШЕКСПИР У КЊИЖЕВНОЈ ФРАНЦУСКОЈ

Ренесансни период француске књижевности представљао је суштински, тј. аутентичан 
повратак античким узорима, чија су поједина дела у мраку средњег века била заборављена, 
уништена и запостављена. Тада су у спису Одбрана и слављење француског језика (La Défense 
et illustration de la langue française, 1549) Јоакима ди Белеа (du Bellay), теоријски постављени 
темељи на којима се каснији француски класицизам 17. века у пракси развијао. Елизабетанско 
раздобље, друга половина 16. века, са свим особеностима ренесансе, одликује се процватом ен-
глеске књижевности, а нарочито драме која с Вилијамом Шекспиром (William Shakespeare, 1564–
1616) достиже врхунац. Оно што је Шекспир био за енглеску ренесансну драмску књижевност, 
код Француза је то био Жан Расин (Jean Racine, 1639–1699) у домену класицистичке трагедије. 
Иако су стварали у различитим епохама, трагедије које су нам они завештали представљају плод-
но поље за нове упоредне истраживачке анализе. 

Шекспир долази у Француску веома касно у односу на период у којем је стварао, тек у 
просветитељској епохи, у другој половини двадесетих година 18. века. Француски просветитељ 
Франсоа Мари Аруе, читалачкој публици познатији под анаграмом Волтер (Voltaire), Шекспирова 
дела је упознао проводећи своје дане у егзилу на Острву (1726–1729), да би га потом „пренео“ 
француској публици. Међутим, „први суд“ о Шекспиру с ове стране Ламанша изнет је десетак 
година пре него што су се појавила Волтерова Филозофска писма (Lettres philosophiques, 1733), 
како то процењује Ханс Маточ (Mattauch) у раду „Поводом првог суда о Шекспиру у Француској“ 
(« À propos du premier jugement sur Shakespeare en France », 1963). Маточ преноси следећи први 
естетско-критички суд о Шекспиру изван Енглеске: „Шекспирова машта је одвећ лепа, он мисли 
1  Овај рад настао је у оквиру пројекта Превод у систему компаративног изучавања српске и стране књижевности 

и културе (ОИ 178019), који у целини финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије.
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природно, изражава се умешно, али све ове добре особине замрачене су прљавштином коју он 
уноси у позоришнe комадe“.2 Даље, – наставља се прича о Шекспиру управо у Филозофским пис-
мима – Волтер констатује да у време у ком су Енглези и Шпанци увелико имали право позориште, 
код Француза је било тек „циркуских шатри“. Надаље, он Шекспира назива „творцем позоришта“ 
(Волтер 1990: 83), иако у његовим комадима налази доста мана и формалних недостатака. Ако 
се узме у обзир да су у француском позоришту драмска правила била основна начела у писању 
комада још од доба ренесансе, не чуди што се Шекспирове трагедије Волтеру чине бизарним. 
Француски просветитељ одаје признање генију који је енглески драматичар несумњиво поседо-
вао, али његове трагедије назива само фарсама и процењује да му је недостајало доброг укуса: 

Његов је геније обиловао снагом и плодношћу, носећи нешто природно и узвишено у себи, био 
лишен доброг укуса, као и било каквог познавања правила. [...] Толико је, наиме, лепих сцена и ве-
ликих и узбудљивих чинова разасуто по његовим фарсама званим трагедије, да су ти комади били 
играни одувек и с великим успехом (Волтер 1990: 83). 

Будући да је француска класицистичка трагедија након Расина остала без свог представни-
ка и полако се гасила, управо је Волтер (али и Кребијон-отац (Crébillon père), његов књижевни 
ривал) тежио да је обнови на почетку нове епохе. У предговору за трагедију Брут (Brutus, 1730) 
насловљеним „Расправа о трагедији“ (« Discours sur la tragédie »), Волтер објашњава да се ин-
спирише управо енглеским позориштем како би француској трагедији удахнуо акцију која јој 
недостаје (Voltaire 2015: 9). Штавише, шест година након Брута и „Расправе“, појавиће се његова 
трагедија Цезарова смрт (La mort de César, 1736), која нас већ по наслову наводи да се Волтер 
инспирисао Шекспировим Јулијем Цезаром (The Tragedy of Julius Caesar, 1559). Истакнути фран-
цуски просветитељ је покушао да пронађе праву меру између „дивљег“ шекспировског позориш-
та (као специфичне драмске поетике и скуп конвенција карактеричан за Шекспира), које обилује 
сценама убистава и крвопролића, и француског класицистичког театра у којем су се сцене насиља 
одигравале иза кулиса, чиме се поштовало начело прикладности (bienséance), како је класици-
стички канон и налагао. 

У трагедијама епохе француског класицизма драмска радња се развијала искључиво  кроз 
дијалог ликова, он је одражавао и преносио драмску напетост (то ће и бити једна од замерки каснијег 
романтичарског позоришта – да је класичарско било статично и да му је услед обилности дијалога 
недостајало физичке радње). Вођен добром драмском праксом 17. века, Волтер покушава да унесе 
оно што је научио у Енглеској, до тада незамисливо и потпуно страно француском позоришту и 
његовој публици. Шекспирова елизабетанска драма, пак, деловала је грубо истанчаном класичар-
ском укусу који је навикао на префињене и сценски уздржане комаде 17. века. Стога, француски 
ауторски двојац, Кастекс и Сирер (Castex, Surer), веле како је Волтер, заправо, одбацио „Шекспиров 
варварски начин“ и у Расину „видео песника који се највише од свих приближио савршенству“ 
(Castex, Surer 1957 : 70). У том контексту, Волтер је био значајнији за касније романтичаре и ро-
мантичарску мелодраму 19. века због тога што је Французе упознао са Шекспиром, и тиме, како 
француски проучаваоци књижевности закључују, припремио пут драмском жанру који ће бити на 
снази у романтизму (1957: 70), као непосредна противтежа класицистичкој трагедији. Волтеров-
ски покушај, да се обнови француска класицистичка трагедија с примесама енглеског позоришта, 
завршио се неславно – Волтера памтимо по философским списима, антиклерикалним ставовима 
у борби против црквених фанатика, као творца Филозофског речника (Dictionnaire philosophique, 
1764), те сарадника на Дидроовој (Diderot) Енциклопедији (Encyclopédie ou Dictonnaire raisoné des 
sciences, des arts et des métiers, 1751–1772); од његових трагедија студенти француске књижевности 
помињу само наслове, док се једино истраживачи ближе баве њима. 

2  « Shakespeare a l’imagination assez belle, il pense naturellement, il s’exprime avec finesse ; mais ces belles qualités sont 
obscurcies par les ordures qu’il mêle dans ses comédies » (Mattauch 1963: 288) – сви преводи издвојених цитата са 
страних језика, а за које не постоји објављени превод на српском језику, јесу ауторови.
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Шекспир ће се поново појавити у француским књижевно-критичким круговима један век 
касније, и то 1822. и 1827. године. Наиме, 31. јула 1822. године у једном позоришту у Паризу, 
Пор-Сен-Мартен (Porte-Saint-Martin), енглеска глумачка трупа изводиће Шекспировог Отела. 
Представа је била извиждана узвицима „доле Шекспир!“. На овај догађај осврће се Анри Бел, 
познатији под књижевним песудонимом Стендал (Stendhal), у расправи Расин и Шекспир (Racine 
et Shakespeare, 1823, 1825),3 где нам он описује како је публика глумце гађала кромпиром и јајима, 
захтевајући им да говоре француски (Стендал 1953: 137). Трупа је морала да пресели своје извед-
бе у приватну салу за затворени круг књижевника и уметника, а на репертоару су се нашли Ромео 
и Јулија (Romeo and Juliet, 1597), Ричард III (Richard III, 1593), Макбет (Macbeth, 1606) и Хамлет 
(Hamlet, 1599/1602). Пет година касније, Шекспирово позориште је тријумфовало на француској 
сцени, када је комисија Краљевог позоришта одобрила новој глумачкој трупи да изводе Шекспи-
ра у Паризу, у сали Одеон током 1827. и 1828. године.4  

Крај двадесетих година 19. века, на известан начин, означава успон Шекспирових драма 
код француских романтичара. Џорџ Стајнер (Steiner), у студији Смрт трагедије (Death of tragedy, 
1961), када разматра Шекспирово стваралаштво и његов потоњи утицај на француско романти-
чарско позориште, истиче значај Вињијевог (Vigny) превода Отела из 1829. године. Стајнер тако 
процењује да, ипак, није Игоов (Hugo) Ернани (Hernani, 1830), који се иначе узима као пример 
француске мелодраме 19. века, први унео романтичарски глас у француско позориште, него упра-
во поменути Вињијев превод који се појавио годину дана раније у односу на Игоа (Стајнер 1979: 
109). Мелодрама Виктора Игоа, у контексту поетичке борбе између класичара и романтичара, 
значајна је више због тога што је изазвала полемику у интелектуалној јавности, још прве ноћи 
када је извођена, сада познате као „битка за Ернанија“ (bataille d’Hernani), него по својим естет-
ско-вредносним дометима. Иго се окренуо Шекспиру као узору, у њему пронашао „духовног 
заштитника“ и он је настојао да „разбије класицистички калуп шекспировским чекићем“ – како 
Стајнер сликовито елаборира (1979: 109).5 

Управо ће неколико година непосредно пре Шекспировог тријумфа на француској сцени 
настати Стендалови списи посвећени Шекспиру и Расину. Основно питање од којег он полази 
у свом теоријском разматрању јесте то „треба ли, да би се написале трагедије које би занимале 
публику од 1823. године, ићи устаљеним правцем Расиновим или Шекспировим“ (Стендал 1953: 
13). Препирка око Расина и Шекспира своди се, према Стендалу, на то „да се установи могу ли се, 
поштујући оба јединства места и времена, написати комади који живо занимају гледаоце деветна-
естог века“ (1953: 15).6 Правила три драмска јединства у француском класицизму представљају 
поетичку основу драмских комада, а како ће се у наставку овог огледа уочити и главну формал-

3  Два Стендалова есеја представљају поетичку расправу између класицизма и романтизма, где се он залаже за страну 
модерних, тј. романтичара, а одбацује строга класичарска правила и њихов канон. Објављени су, први, 8. марта 1823, 
и, други, у форми писама која размењују романтичар и класичар, 19. марта 1825. године – данас спојени у једну 
књигу под насловом Расин и Шекспир.

4  Шекспирова рецепција је и у Енглеској врло занимљива. Истакнути југословенски шекспиролог, Веселин Костић, 
у уводном поглављу студије Шекспирова драматургија (2010), примећује како је његова смрт протекла „сасвим 
незапажено“ у широј енглеској јавности, те да је у годинама после рестаурације енглеске монархије 1660. године, „пораст 
Шекспирове славе успорио превласт француског класицизма у књижевности и, нарочито, драми“, а да је тек након више 
од сто година први пут одиграна представа Отело у његовом родном граду и то 1746. године (Костић 2010: 7, 10).

5  Иако је владало велико узбуђење око Шекспира међу француским романтичарима, Стајнер процењује да су они 
шекспировски реализам тумачили наивно, будући да су у „Шекспиру видели посвемашњу слободу облика, немајући 
свест о елементима ритуала и конвенције који делују у елизабетанској драми“ (Стајнер 1979: 111). Осим тога, 
француско-амерички теоретичар износи и значајан податак: Игоови савременици нису изворно познавали Шекспира, 
већ само преко осредњих превода из 1776. и 1782. године, док ће тек касније, с Теновим (Taine) критичким радовима, 
аутентични Шекспир постати доступан француској публици (1979: 111). 

6  Драмска правила јединства места и времена, присутна у књижевности још од хеленског доба, за аутора полемичког 
списа Расин и Шекспир јесу само „француска навика, дубоко укорењена навика, које ће се Французи тешко отрести“, 
а лични став у вези с њима исказује неколико редова ниже када вели: „та јединства нису ни најмање потребна да 
се изазове дубоко узбуђење и право драмско дејство“ (1953: 15), чиме их Стендал суштински одбацује и заговара 
драмски комад који не прати класичарске конвенције.
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но-поетичку супротност међу анализираним драматичарима. Чувеним правилима Никола Боало 
(Boileau) у спису Песничка уметност (L’Аrt poétique, 1674) посвећује пажњу и тако теоријски 
дефинише оно што је била уметничка пракса драмских писаца тога доба, највише код Расина, 
будући да су се остали драматичари (као нпр. Корнеј ‒ Corneille) слободније односили према 
њима. Тако Боало експлицитно говори о јединству времена, места и радње када каже: „Нек’ се 
место радње зна и не премешта [...] / Захтевамо да се радња вешто води, / Да на једном месту, за 
дан, јединствена, / Држи све до краја испуњен театар“ (Боало 1971: 266). Даља књижевна анализа 
одабраних трагедија водиће се из угла поетичких начела, будући да су код Расина она поштована 
до најситнијих детаља, док код Шекспира готово и да не постоје (осим јединства радње, остала 
два Шекспир је схватао знатно слободније у односу на Расина).

2. ДРАМСКА РАДЊА И ЊЕН ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Две трагедије – Федра и Отело – различите су по изворима и поетичком поступку; сличне по 
сликању људске психологије, емотивне дубине и ужасу који доноси трагичко осећање љубоморе, 
зависти и издаје. И Федра и Отело жртве су љубавних страсти, различитог повода, које их воде 
до емотивног лудила и експлозије чији ће исход бити фаталан и за друге ликове у трагедијама. 
Њихови писци – Расин и Шекспир – у књижевној дијахронији стоје као Аполон и Дионис у Ниче-
овом (Nietzsche) разматрању трагичког жанра. Немачки филолог, да би описао рођење и смрт грчке 
трагедије у спису из младости – Рођење трагедије из духа музике (Die Geburtder Tragödie aus dem 
Geiste der Musik, 1872) – користи имена два хеленска божанства као књижевно-теоријску метафору 
и тиме уводи естетичке појмове аполонијско и дионизијско за два песничка нагона у уметности. 
Аполонијску страну Ниче асоцира с „ликовним уметностима“, док у дионизиској проналази „не-
ликовне уметности“ (Ниче 2001: 51). Све оно што је енергично, прекомерно, ентузијастично, емо-
тивно и незадрживо спада, према Ничеу, у домен дионизијског нагона – све оно што би се данас 
назвало романтичарским, у најширем појмовном одређењу. Права мера, стилизација, уметничка 
усклађеност, припадају домену аполонијског нагона, тј. оно што је супротно романтичарском – кла-
сичарска одмереност. Управо су у том односу Расин и Шекспир. Драмска радња и трагички сукоби, 
који су код Шекспира дионизијски вођени и резултирају прекомерним физичким обрачунима и 
ужасом крвопролића на сцени, у Расиновим трагедијама су прочишћени, аполонијски одмерени и 
песнички обрађени у духу класицизма и песничког начела прикладности које не дозвољава сценски 
приказ насиља. Због тога је расиновска трагедија блиска музичкој уметности, Аполоновој лири коју 
треба слушати, а не нужно посматрати физичка сценска дешавања и игре сплетки јунака које на-
лазимо, на пример, у Молијеровим комедијама, или код Шекспира. 

Правило јединства радње је јасно по себи – оно подразумева да драмски комад поседује 
одабрани сиже који се развија од почетка до краја комада, без увођења сувишних заплета који 
могу скренути читалачку пажњу с главног тока радње. Сви обухваћени и испричани догађаји 
морају бити уланчани тако да иду на корист драмске радње. Када је Аристотел (Αριστοτέλης) раз-
матрао сиже трагичке радње у Поетици (Περὶ ποιητικῆς), он је на примерима Хомерових (Ὅμηρος) 
списа показао како трагедија „треба да подражава једну радњу и то целу, и поједини делови 
догађаја треба да буду тако повезани да се целина, ако се ма који део премеће или одузима, одмах 
ремети и растура“ (Аристотел 1990: 58–59, 82). У том погледу Расин и Шекспир јесу добар при-
мер уметника чије трагедије поседују чврсту драмску структуру, добро вођени заплет и јасан, 
логично и кохерентно изведени расплет. 

Поетика француског класицизма јасно се уочава код Расина, и она га тиме разликује и фор-
мално удаљава од Шекспира, међутим, постоји један стваралачки детаљ који је својствен обојици. 
Ради се о свеукупној слици света коју су они уметнички приказали својим опусом. У тој слици света 
се огледа целокупна друштвена, ментална, емотивна и философска карактеристика једног друштва, 
одређеног историјског раздобља. Трагична визија која карактерише Расинове комаде произилази 
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из јансенизма, високоморалне и опозиционе струје унутар католичанства, која је стајала насупрот 
језуитима. Питање везе Расиновог јансенизма и његових трагедија обрадио је француски философ 
20. века Лисјен Голдман (Goldmann), у исцрпној студији Скривени Бог, студија трагичне визије у 
Паскаловим Писмима и Расиновом позоришту (Le Dieu caché ; étude sur la vision tragique dans les 
Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine, 1955). Голдман заступа становиште да је свако велико 
књижевно или уметничко дело израз „неке визије света“. Шта Голдман подразумева под тиме? 
Наиме, визија света за њега представља „ону укупност тежњи, осећања и мисли које уједињују 
чланове неке групе (најчешће, неке друштвене класе) и супротставља их другим групама“ и она 
тако представља „феномен колективне свести која досеже максимум мисаоне или опажајне јасноће 
у свести мислиоца или песника“ (Голдман 1980: 99–100). Код Расина реч је о трагичној визији 
света која долази из јансенистичке философско-теолошке доктрине, а она се објашњава кроз три 
узајамно условљена елемента, која Голдман назива Бог (Dieu), Свет (Monde) и Човек (Homme). 
Човек је бачен у Свет, али, за разлику од Хелена, где су Богови присутни у Свету и у директном 
сукобу с јунаком, тј. Човеком, код Расина се ради о скривеним боговима који надзиру свет својим 
погледом одозго. На основу позадински комплексне композиције расиновске трагедије из чега про-
истиче њена трагичка проблематика, Голдман поставља кратко философско питање: може ли човек 
на кога је пао поглед Бога још увек да живи.7

С друге стране, код Шекспира, може се говорити о „елизабетанском погледу на свет и чо-
века“. Такву тезу образлаже Веселин Костић у студији Шекспиров живот и свет (1978). Наиме, 
под елизабетанским погледом на свет и човека подразумева се то да у ренесансном периоду 
енглеске историје људи нису имали уједначена мишљења о философским и животним питањима 
свога доба, али да је „општи фонд идеја садржавао [је] и разрађена схватања о човеку и његовом 
положају у друштву, о природи и о целом свемиру, а та схватања нашла су израза и у Шекспи-
ровим делима“ (Костић 1978: 31). Према темељном проучавању традиције шекспировског доба 
коју је спровео, Костић наводи да је ондашње друштво било дубоко традиционално и да је своја 
основна начела и схватања о најдубљим философским питањима вукло још из средњовековног 
доба, те да одатле потиче главно начело поретка (order) 16. века – који је схватан као „кохезиона 
сила која ствари и бића повезује у јединствен и складан свет“ (1978: 31).8 За нашег шекспиролога 
несумњиво је да је Шекспир био упознат с начелом поретка и да је оно јасно изражено у свим 
његовим комадима, јер: 

Његова дела подразумевају наслеђену слику микрокозма, политичке заједнице и макрокозма. Његов 
свемир је птоломејски, а његове идеје политичког и психичког здравља засноване су на начелима 
хијерархијске подређености делова и складног узајамног деловања. У основи многих његових драма 
лежи схема: нарушавање поретка – последице тог чина – поновно успостављање поретка (1978: 55).

Дакле, када се узме у обзир претходно наведено, јасно је да су Расинова и Шекспирова 
трагедија комплексне друштвено-философске творевине у којима и уметнички гениј игра своју 

7  „Трагедија је“, понавља нам Голдман Лукачеве (Lukács) речи, „игра, игра човека и његове судбине, игра чији је 
гледалац Бог“ (Голдман 1980: 120). Према Голдмановој аргументацији Паскалов (Pascal), Расинов и Кантов (Kant) 
Бог не пружа човеку „никакву спољну подршку, ни било какво јемство или потврду о ваљаности његовог ума и 
моћи“, то је Бог који „захтева и суди, Бог који не допушта ни најмањи уступак“. Трагедије 17. и 18. века, самим тим и 
расиновска, како даље вели Голдман, проблематизују кризу „односа између људи, или тачније, између извесне групе 
људи и света, космичког и друштвеног“ (1980: 131). 

8  У Костићевој студији о начелу поретка писано је нашироко и детаљно: за ово истраживање довољно је на овом 
месту поменути још његове три главне одлике. Поменуто начело јавља се у три вида – хоризонтални, вертикални и 
аналошки. Хоризонтални вид је општег типа, он објашњава опште манифестације поретка у целом познатом свету 
„где је Бог створио све ствари и свакој одредио одговарајуће место у свемиру“; затим, вертикални поредак односи 
се на хијерархијском степену друштвене структуре, „при чему су сви делови неке појаве организовани по схеми 
подређености и надређености где је поштован чин, ранг (degree)“; на крају, „аналошки вид поретка изражен је у 
идеји о аналогијама хијерархијских структура“ а све појаве у свету „стоје у међусобном односу сагласности делова“, 
где, на пример, устројство човека представља микрокосмос а устројство свемира макрокосмос (Костић 1978: 31–32).



Милан Н. Јањић

138

улогу, али које су неодвојиве од раздобља и околности којима су они били изложени. На осно-
ву Голдманове анализе о јансенизму у расиновској трагедији и на основу теза које је професор 
Костић изнео о вези елизабетанског доба с Шекспировим делима, уочава се да су обојица тра-
гичара својим делима приказали не само поезију коју су носили у себи, већ су њоме обради-
ли комплексна друштвена и етичка питања, а која можемо резимирати појмовним одредницама 
јансенистичка трагична визија света, за једног, и елизабетнски поглед на свет и човека, за дру-
гог. Разуме се, извори којима су Расин и Шекспир приступили у случају анализираних трагедија 
потпуно су различити.

Овде претходно поменути шекспиролог, Веселин Костић, указује како је у ренесансним 
књижевно-теоријским круговима основно начело био принцип подражавања, и то у „оном 
хорацијевском смислу подражавања других аутора (imitatio)“ за разлику од „аристотеловског 
подражавања природи (mimezis)“ (Костић 2010: 24). Шекспир је, вели даље Костић, у свом ства-
ралаштву „то псеудокласично правило примењивао сасвим широко и није се ограничавао на 
античке изворе“ (2010: 27–28). Управо ће италијанска збирка новела Хекатомити Ђиралдија 
Синтија (Cinthio), бити Шекспиров извор за трагедију о Отелу, маварском генералу. Трагички 
сиже који творац Отела изводи, приказује нам обманутог насловног јунака Јаговим злоћудним 
и прорачунатим сплеткама, а чије ће последице на широком плану донети смртоносне исходе. 
Укратко: љубав, издаја и Јагово поигравање с осталим ликовима јесу главни тематски мотиви ове 
трагедије. Насловни и трагични лик Отело, маварски генерал који служи млетачком дужду; за-
тим, Касио, његов заменик на Кипру, Јаго, антијунак, Отелов официр-слуга, и супруга Дездемона 
улазе, свако на своји начин, у шекспировски трагички низ: Касио као недужна жртва завере, тј. 
као инструмент подвале коју ће смислити Јаго као негативни јунак који сплеткари и подстиче 
Отелову љубомору, а који ће следствено томе и пресудити Дездемони у петом чину, још једној 
невиној жртви. Свет у Отелу је људски, у њему нема фаталне кривице или пркосног хибриса 
који прате јунаке и воде их у трагичку пропаст. Отело, заправо, према досадашњим књижевно-
теоријским истраживањима оличава „изневерено поверење“ управо због тога јер је лаковеран, 
како је то протумачио још Пушкин (Пу́шкин), а пренео нам руски теоретичар Јуриј Борјев (Бо́рев) 
у студији Естетика (2009: 259). Антијунак у Отелу оличава „мајстора сплетки“ којег Борјев на-
зива „некористољубивим злочинцем“. Његов покварени маневар против Отела представља, вели 
Борјев, „први немотивисани злочин у историји“ (2009: 264). Дакле, Шекспир приказује трагедију 
људских нарави и међусобних односа. 

Код Расина, позадина трагичке радње је нешто сложенија и броји неколико нивоа, будући 
да француски драматичар сиже преузима из старогрчке митологије. Расинов свет је митолошки, 
одише догађајима и личностима који долазе из хеленских легенди и прича, а који служе као ме-
тафора да би се сликовито приказала људска судбина. Митолошки извор за трагедију о Федри 
и Хиполиту претходно је песнички обрађен у античкој књижевности, међу којима се издвајају 
Еурипидов (Εὐριπίδης) Хиполит (Ιππόλυτος), у хеленској књижевности, и Федра (Phaedra) Луција 
Анеја Сенеке (Seneca), у латинској књижевности. Код Француза, поред Расинове трагедије која 
представља врхунац француске класицистичке трагедије 17. века, у књижевним историјама 
издваја се и Гарнијеова (Garnier) хуманистичка трагедија Хиполит (Hippolyte, 1573), из 16. века. 

Првобитни наслов Расинове трагедије био је истоветан као код његовог непосредног ан-
тичког претходника-узора – Хиполит, да би га касније француски драматичар променио у Федра 
и Хиполит, а тек 1687. назвао Федра, што је према Милану Дединцу, преводиоцу и коментатору 
ове трагедије код нас, „наслов који му несумњиво најбоље одговара“ (Дединац 2004: 457). Федра 
је трагични лик због кобног божанског усуда који је тера да буде заробљеница својих неприрод-
них страсти. Корен њене трагике налази се у њеном пореклу – она је гурнута у „једну незакониту 
љубавну страст према пасторку Хиполиту, које се и она сама гнуша“ – како и сâм писац подвлачи 
у предговору (Расин 2004: 387).9 Тако и Хиполитова трагика, не мања него Федрина, добија свој 
9  Исти је случај и с Федрином мајком претходно: „Венера (гр. Афродита), да би казнила Сунце, које је изблиза 

осветлило њене љубавне везе с богом Марсом (гр. Арејом), пробудила је у срцу Минојеве жене Пасифаје наопаку 
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значај и место у комаду. Он је, као и Дездемона код Шекспира, само из другачијих побуда и осно-
ва, невина жртва насловног јунака јер је трагедија управо у томе што ће и они невини страдати на 
крају. Главна разлика између два насловна јунака који се овде разматрају јесте у следећем: и док 
је Отелу љубомора била подметнута због ствари које се нису ни десиле, а у које га је Јаго злос-
лутно убеђивао и уверавао, постепено и промишљено, с Федром је другачије; поред породичног 
хибриса који јој фатално и без њене воље намеће неприродну љубавну страст, касније се у њој 
развија и љубомора када она сазна да има супарницу.10

Трајање изнетих радњи у Отелу и Федри посве је различито драмски обрађено. Расин своју 
радњу смешта у пелопонеском граду Трезену, у одаји Тесејеве палате и она је у временском рас-
пону до тридесет и шест часова. Шекспир, с друге стране, физички измешта сцене из Венеције 
на Кипар, те тако користи време на слободнији начин и оно бива продужено на више месеци. 
Шекспиров распоред времена у Отелу за теоретичара Веселина Костића јесте одлично техничко 
решење. Будући да Шекспир мења простор на коме се одигравају сукоби међу ликовима, тако се 
и време мења. Временски ток у Венецији није истоветан оном који протиче на Кипру, према томе 
и нема исту функцију. Југословенски теоретичар у одељку „Виљем Шекспир“ студије Енглеска 
књижевност 1 (1979), вели да се „драмски интензитет“ у Отелу постиже тако што Шекспир у 
трагедији користи „двоструко време“ (Костић 1979: 232). Костић образлаже тезу о двоструком 
времену у Отелу тако што сматра да, иако време тече у хронолошки непрекинутом низу – „От-
ело се венчава, истога дана шаљу га на Кипар, где Јаго оклевета Дездемону, а Отелу му поверује 
и убија своју невесту – постоји свест о томе да је протекло неколико месеци између радње у 
Венецији и оне на Кипру“ (1979: 232). У том смислу, како даље појашњава Костић, за феномен 
времена у Отелу, кључни тренутак јесте детаљ из четвртог чина: када Сенат шаље писмо Отелу и 
позива га назад у Венецију. Пажљиви читаоци и гледаоци тада треба да осете да је протекло више 
времена, а све је то у функцији претходно изнете драмске радње. Стога, у Отелу време је дуго и 
кратко, тј. сценско и психолошко како га Костић дефинише: 

Када треба одржати интензтитет страсти, онемогућити Отелу да размишља о ономе што му Јаго 
говори, лишити Дездемону или Касија могућности да се оправдају налазимо се у матици „кратког“ 
или сценског времена; када треба Јагове клевете учинити уверљивим, претпоставити време за Дез-
демонину наводну прељубу, приказати Отелову љубомору не као емоционалну експлозију махните 
особе, него као уверљив психолошки развој под датим подстицајима, откуцава часновник „дугог“ 
или психолошког времена“ (1979: 232).

Управо се Јаго на споро време реферише у разговору с Родригом на крају другог чина, када 
је драмска радња већ пресељена на Кипар, где Отелов антипод поручује: „Ми деламо умом, а 
не мађијом; / А ум од спорог времена зависи“ (Шекспир 1963: 176).11 Због тога, да би се осетио 
ефекат Јагових сплетки, време је „продужено“ и од убрзаног темпа у Венецији, када се читаоци 
хитро упознају с јунацима и њиховим међусобним односима, физичким измештајем сцена темпо 
се мења у спорији на Кипру. И не само то, брзо одигравање догађаја у Венецији диктирано је и 
изненадним тајним венчањем Отела и Дездемоне с почетка комада. Промена темпа на Кипру 
тиче се и другачије динамике радње, а Отелова љубомора почиње да се развија тек у трећој сцени 
трећег чина, она сама доноси много обрта на психолошком плану. Тако је Шекспир продужено 
временско трајање радње комплементирао с физичким измештајем сцена. Јер, да би се сковала 

љубав према лепом Нептуновом бику. Плод те љубави био је Минотавар, чудовиште напола човек напола бик. Иначе, 
Пасифаја је имала у браку с Минојем више синова и кћери, међу којима Аријадну и Федру“, ближе нам појашњава 
Милан Дединац у „Белешкама“ које је начинио уз превод Федре (Дединац 2004: 459). 

10  У том погледу, Расин је одступио од митолошког сижеа и у свој комад убацио личност која се не јавља код античког 
претходника: Арицију – у коју је Хиполит заљубљен. Због тога, када она сазна да је Хиполит одбија због тога што 
воли другу жену, а не због тога што је њен пасторак, њен махнити гнев постаје незаустављив а трагична љубомора 
која ће уследети представља окидач изложених ужаса.

11  “Thou know’st we work by wit, and not by witchcraft; / And wit depends on dilatory time” (Shakespeare 2005: 85).
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завера и одиграли злосутни преображаји које Јаго спрема потребно је дуже од тридесет и шест 
сати, колико радња може трајати у класичном позоришту. Овакав драмски поступак код Шекспи-
ра оправдава и Стендал који, у поменутом спису о Расину и Шекспиру, на једном месту вели да 
је „занимљиво [је], лепо [је], видети Отела, толико заљубљеног у првом чину, како убија жену 
у петом. Наступа ли тај преокрет за тридесет шест часова, бесмислен је и ја Отела презирем“ 
(Стендал 1953: 50). Управо се тако постиже „потпуна позоришна илузија“ коју Стендал настоји 
да дефинише даље у свом спису. 

Временски оквир Расинове Федре у односу на Отела јесте прост, по хроносу, тј. не обухва-
та више раздвојених и међусобно удаљених временских тренутака, као код Шекспира, чиме вре-
ме може да се мери седмицама и месецима, већ је сведен на један дан у животу, препун менталног 
и емотивног набоја који стаје у низ временских тачака. Читаоци и гледаоци прате један дан у 
животу одабраних ликова и код Расина драмска напетост постоји од почетка комада. Тиме Расин 
само прати драмску праксу установљену у поетици ренесансе, када су се правила три јединства 
догматски наметнула, а у класицизму наслеђем пренела; у предговору за Поетику хуманизма и 
ренесансе (1963), хрестоматије одабраних текстова европске ренесансне књижевности, Миро-
слав Пантић каже да су правила три јединства, „која су господарила драмској уметности кроз 
много векова и епоха, јасно формулисана тек у поетици ренесансе“ која се након средњег века 
окренула изучавању античких узора, пре свега Аристотела и Платона (Πλάτων), као и то да „сâм 
Аристотел, за кога се и везују, није помињао сва три, а оне које је укључио у Поетици није 
схватао као некакве законе“ (Пантић 1963: 89). За многе писце, у које Лисјен Голдман убраја и 
Корнеја, правило јединства времена је „представљало претесну одећу која га је спутавала“, док ће 
у расиновском позоришту „оно постати унутарња неопходност дела“ (Голдман 1980: 453). Значај 
јединства времена код Расина огледа се у томе што „све расиновске трагедије, од Андромахе до 
Федре, одигравају се у једном једином тренутку: ономе у којему човек постаје заиста трагичан 
тиме што одбацује свет и живот“ – вели Голдман (1980: 453). Федра, већ у првом чину, током 
разговора с повереницом Еноном износи своју трагику и грешну страст коју осећа, те гледаоци и 
читаоци, упознати с Федриним ужасом, стрепе од првих сцена. Ликови, будући да живе на истом 
физичком простору, трагичким усудом насловне јунакиње бивају просторно ограничени током 
целог комада. Иако су користили време на различити начин, и код Расина и код Шекспира оно је у 
непосредној вези с трагичким простором на којем ће се фатални исходи у обе трагедије одиграти 
у завршним чиновима, где ће се, уосталом, и укинути трагика насловних јунака, а комади добити 
драмско разрешење.

3. ТРАГИЧКИ ПРОСТОР И ПСИХОЛОШКИ СУКОБИ ЈУНАКА

Из досадашње анализе може се уочити да се географија Шекспировог Отела дели на две 
целине, од којих се трагички простор суштински налази на острву, на Кипру, док је Венеција 
само место где се јунаци окупљају. Тамо нема осећаја трагичности која ће се касније винути над 
јунацима – трагична жестина и сцене убистава које нас очекују на крају комада, у Венецији се 
не наговештавају. На почетку трагедије сазнајемо да је Јаго незадовољан одлуком да се Касио 
именује као Отелов заменик уместо њега, да се насловни јунак и Дездемона тајно венчавају уп-
ркос вољи њеног оца и да маварски генерал мора да оде на Кипар јер прети опасност од турске 
флоте. С тим у вези, како би описао и развио, и да би гледаоци примили и разумели Отелову 
љубомору, Шекспиру је било неопходно да премаши временски оквир, који каснији класичари 
своде на трајање радње до тридесет и шест сати, и да физички измести сцене с једног места на 
друго. Уланчавање сцена и смена ликова на истом простору, Јаго који развија злослутни план како 
да Касија уклони и освети се Отелу, захтевају одређену драмску припрему а динамика сценских 
дешавања можда не би била иста да се комад одвијао на истом месту од првог чина. Онда бисмо 
добили класичарски реализам који захтева сведено временско трајање и један трагички простор, 
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уместо шекспировског, који је близак драмским захтевима романтизма. У том домену, према по-
етичким начелима, Шекспир и кореспондира с каснијим романтичарима који су замерили класи-
цистичком позоришту да му недостаје акције и да је одвише пасивно и да се комади могу писати 
и без устаљених правила. 

На другој страни, Расин, онако како је био веран јединству времена, исто тако је распола-
гао и простором. Јединство места је код француског трагичара једно од суштинских поетичких 
начела управо због тога што су на једном простору, на једном одређеном месту (у ограниче-
ном временском оквиру), смештени јунаци чије даље заједничко истовремено битисање постаје 
немогуће – у овом случају неко из троугла Федра-Хиполит-Тесеј мора да се уклони. Из наведе-
ног разлога може се казати да је поетички канон према којем се Расин управљао захтевао већи 
уметнички напор да би се приказали различити психолошки моменти јунакâ на једном месту. 
Из тога произилази да најтежу позицију у таквом драмском склопу заузима трагични јунак, а да 
његово присуство угрожава друге који не брину за етичко-емотивне преступе будући да поглед 
бога није пао на њих. Федра је једино и могла да се препусти својим страстима у Тесејевом од-
суству (како трагедија и почиње), док по његовом, за јунакињу неочекиваном повратку, Федрина 
страст постаје преступни грех. Једини излаз из трагедије биће њена смрт – она једино пружа спас. 
Невина жртва Федриног трагичког усуда биће Хиполит коме је пресуђено да буде објекат необ-
уздане, уклете и болесне љубавне пожуде с обзиром на то да је он њен пасторак. Тако су ствари у 
универзуму ове Расинове трагедије постављене на следећи начин: на једној страни имамо Федру 
а на другој се налазе остали јунаци, тј. свет, како их је Голдман у Скривеном богу терминолош-
ки именовао. Будући да су ликови у свету у Федрином присуству „обезвређени“, тиме они не 
поседују „никакву вредност осим као повод за њен грех и њен повратак истини“ (Голдман 1980: 
526–527). 

Тесејева одаја биће један и непроменљив трагички простор на коме ће Федра доживети 
своје препознавање, сукоб с Хиполитом и смрт којом ће се ослободити трагике. Тесејево одсуство 
игра значајну, вероватно и пресудну, улогу у трагедији, јер ће управо његов нестанак дати Федри 
ветар у леђа да призна љубав директно Хиполиту. Пре него што је свој трагички усуд саопштила 
пасторку, Федра своја осећања открива једино Енони, тј., заправо, самој себи будући да повере-
ник у француском класицистичком позоришту представља само драмско техничко решење како 
би се избегао непрестани монолог трагичног јунака.12 Федра покушава да гласно каже, тиме и 
први пут обзнани љубавни преступ који је дубоко скривен у њој: „Федра: Љубавне трпим све 
страхоте. / Енона: Али кога? / Федра: Чућеш врхунац грехоте / Волим... Дршћем име кад му се 
помене. / Волим...“ (Расин 2004: 404).13 Да би који тренутак касније писац Енони одредио да каже 
кобно име:

Енона: Ког’? / Федра: Знаш сина амазонске жене, / кнеза оног ког’ сам мучењима пекла? / Енона: 
Хиполита? / Федра: Име ти си му изрекла. / Енона: Зашто ми се мрзне сва крв, небо, реци! / Очају! 
Злочине! Клети ваши преци! / О, путе злосрећни! О, обало јада, / зар ти је требало приступит’ икада! 
(2004: 404‒405).14

12  Још је Голдман запазио како Федрине реплике с Еноном могу да буду предмет засебне студије – јер сваки стих који 
је изговорен слика тескобу Федрине унутарње емотивне психе. Због тога што Енона представља део Федре, а само 
је технички друга личност у комаду, за Голдмана Федрин разговор с њеном повереницом јесте усамљени дијалог. 
Француски социолог у њиховим репликама види „најсавршенији усамљени дијалог једног трагичног јунака с немим 
боговима трагедије“ (1980: 534). 

13  « Phèdre: De l’amour j’ai toutes les fureurs. / Œnone : Pour qui ? / Phèdre : Tu vas ouïr le comble des horreurs. / J’aime… 
A ce nom fatal, je tremble, je frissonne. / J’aime… / (Racine 2014 : 589). 

14  Œnone : Qui ? / Phèdre : Tu connais ce fils de l’Amazone, / Ce prince si longtemps par moi-même opprimé ? / Œnone : 
Hippolyte ? Grands dieux ! / Phèdre : C’est toi qui l’as nommé ! / Œnone : Juste ciel ! tout mon sang dans mes veines se 
glace ! / O désespoir ! ô crime ! ô déplorable race ! / Voyage infortuné ! Rivage malheureux, / Fallait-il approcher de tes bords 
dangereux ? » (2014 : 589).
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Сада, када је себи гласно признала оно што јој је суђено и док од Тесеја још увек нема ни 
трага ни гласа, Федра одлучује да предузме следећи корак. Опијена љубавном помамом која је 
прати, она још увек верује да је могуће остварити љубав с пасторком. Тако, дијалог с Хиполитом 
представља њен Рубикон. Коцка је бачена и Хиполит ће сазнати оно што је дубоко записано у 
Федриној породичној лози. Други чин ће оголити трагику која се надвила над светом у Федри.

[…] о, упознај Федру и бес њене пути! / Ја волим. Не мисли док те обожавам, / да као невину, себе 
оправдавам, / и да би ми занос од љубавне среће / могао улити поуздање веће! / Вај, жртва освете 
целе васељене, / гнушам се ја себе више, но ти мене. / […] Ал’, вај, љубав само говори о себи. / 
Све што год сам рекла ‒ било је о теби! / Свети се, због моје похоте ме смрви. / Ти који потичеш од 
јуначке крви, / казни чудовиште ког је земља сита. / Удова Тесеја воли Хиполита! (2004: 419‒420).15

Даљи проблем с којим ће се Федра суочити јесте тренутак када схвати да је одбијена, јер 
млади Хиполит воли Арицију. Сада се фаталистичка трагика појачава сазнањем да она има чак и 
супарницу. Федрином усуду придодато је и осећање љубоморе.16 Разрешење у петом чину доноси 
нам вест о Хиполитовој погибији и Федрином самоубиству. Голдман је проницљиво запазио на-
чин на који је Федра уклоњена из комада – истоветно онако како се у њему и појавила, она ступа 
на сцену са следећим стихом: „Сунце, последњи те пут ја гледам сада“, а одлази: „И смрт гаси 
очи, што небеса чиста / Каљаху погледом, и дан опет блиста“, тако се изводи закључак да је Расин 
пажљиво одабрао тренутак у којем јунак препознаје своју трагедију и изговара стих који означава 
његов крај (Голдман 1980: 545).

С друге стране, код Расиновог претходника из ренесансе, не постоји одређено место на 
којем је трагични јунак заробљен: Отело се креће слободно све док се радња не измести из 
Венеције на изоловано острво. Тек ће се на Кипру, када се трагички простор сузи, десити кобни 
сукоби и сучељавања међу јунацима, када они остану затворени на острву, тиме и осуђени једни 
на друге. Проблематикa трагичког простора и због чега је код Шекспира физички измештај сцена 
у Отелу неопходан, тиме уметнички успешан, одлично се образлаже у поменутој југословенској 
студији. Наш теоретичар Веселин Костић запажа како је „снажна и све већа усредсређеност на 
трагичне догађаје одражена у физичкој средини у којој се личности крећу“ (Костић 1979: 232). 
Радња Отела започиње у Венецији, а тај простор он одређује као место које обухвата „мноштво 
личности, градски метеж, политичке и државне проблеме“, док је Кипар „изоловано подручје 
на мору“ где се „политички и војни интереси уклањају из радње“, а водећи ликови трагедије  
постављени су „у мали круг, у коме се крећу вођени једино својим приватним и личним односима 
и побудама“ (1979: 232). Ова дуалност простора код Шекспира указује на комплексну замисао 

15  « Ah ! cruel, tu m’as trop entendue ! / Je t’en ai dit assez pour te tirer d’erreur. / Eh bien ! connais donc Phèdre et toute sa 
fureur. / J’aime. Ne pense pas qu’a moment que je t’aime, / Innocente à mes yeux, je m’approuve moi-même, / Ni que du 
fol amour qui trouble ma raison, / Ma lâche complaisance ait nourri le poison. / Objet infortuné des vengeances célestes, / Je 
m’abhorre encore plus que tu ne me détestes. / […] Faibles projets d’un cœur trop plein de ce qu’il aime ! / Hélas ! je ne t’ai 
pu parler que de toi-même ! / Venge-toi, punis-moi d’un odieux amour ; / Digne fils du héros qui t’a donné le jour, / Délivre 
l’univers d’un monstre qui t’irrite. / La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte !  » (2014 : 601‒602).

16  На овом месту, када се у Федри родило осећање љубоморе, згодно је поменути како је Марсел Пруст (Proust) 
аналитички проматрао одређене сцене из Федре у свом романескном делу. Љубав и љубомора значајне су теме које 
је он обрадио у роману У потрази за изгубљеним временом (À la recherche du temps perdu, 1913–1927). У шестом 
делу књиге, Нестала Албертина (Albertine disparue, 1927), како би читаоцима ближе објаснио своје унутрашње 
емотивно стање, љубавне епизоде из његовог живота, Пруст се служи сценама из Расинове трагедије. Љубомора се 
јавила у Федри након што је сазнала да Хиполит воли другу жену, пре тога она у себи није имала такво осећање, то 
болно сазнање које ће родити љубомору у њој, постаје кључни и преломни тренутак за даљи гнев према Хиполиту. 
О Федриној махнитој љубомори Пруст записује следеће: „Толико је љубомора, која је у љубави равна губитку 
среће, болнија од губитка части“, јер Федру више погађа то што ју Хиполит одбија, него њен условљени етички 
преступ, на који је, пак, била осуђена, „и тада она пушта да Енона (која је само назив за онај гори део ње саме) 
оклевета Хиполита, не предузимајући ништа у његову одбрану, и тако њега, пошто је он неће, препушта судбини, 
чије страхоте, уосталом, њој самој не пружају никакву утеху, будући да и она драговољно одлази у смрт убрзо после 
Хиполитове погибије“ (Пруст 2007: 46).
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просторне структуре његове трагедије: почетни део, у Венецији, када се упознајемо с јунацима, и 
други део, који се одиграва на Кипру као срж драме која ће резултирати трагичким ужасом. 

И док је у Расиновој Федри кључ трагике у пореклу насловне јунакиње, код Шекспира је 
он код Јага, Отеловог антипода. Од њега све креће – управо Шекспиров антијунак руши равно-
тежу универзума, тј. елизабетански поредак, у трагедији, за разлику од скривених богова који у 
Федри надгледају људску судбину јунака. Федрини монолози могу бити предмет посебне студије, 
како то процењује Голдман, а код Шекспира се то може рећи за Јага. Сâм почетак Шекспирове 
трагедије је врло директан: видимо Јага и Родрига који расправљају о одлуци да се Касио именује 
за Отеловог заменика, што првог ставља у неповољан положај. Јагове реплике су од првих из-
говорених речи врло индикативне. Наиме, пажљивом читаоцу не промиче како Отелов антипод 
отворено признаје да он није оно за шта се издаје: 

Служећи њему служим само себи, / Небо ми је сведок да не радим то / Из љубави или дужности, 
иако / Изгледа тако, већ у једном смеру. / А кад ми држање ма кад ода својим / Изгледом спољним 
урођену склоност / И лик срца мога, – ја ћу срце то / Ставити на рукав, па нека га чавке / Кљују. Ја 
нисам оно што изгледам (Шекспир 1963: 135).17

Јагова отвореност, која је искључива једино пред наивним Родригом, још у првим реплика-
ма суптилно наговештава искварену природу његове личности, а која ће се до краја оголити још 
подлијим поступцима. И док је код Јага од самог почетка сплеткарење и издаја надређеног Отела 
лајтмотив који га води кроз драмску радњу, код насловног јунака види се невино пријатељство и 
безусловно поверење. Одлазећи у рат с турском војском Отело оставља драгу Дездемону управо 
Јагу на чување, чиме се наслућује да је однос Отела према Јагу заснован на поверењу: „Мој живот 
за њену верност! Честити / Јаго, остављам ти моју Дездемону. / Молим те, нек се твоја жена стара 
/ О њој; доведи је кад буде најбоље“ (1963: 152).18 У вези с тим, према елаборацији руског есте-
тичара Борјева, испада да је Отело човек крајности: „целовитост и моћ његовог карактера јесте 
управо у тој неограничености поверења и љубави, као и у неограничености неповерења и мржње“ 
(Борјев 2009: 260), која ће уследити након Јагове подмукле замисли. „Зашто је Јаго такав?“ – пита 
се теоретичар Веселин Костић на једном месту студије Шекспирова драматургија, а и, вероват-
но, остали истраживачи и шекспиролози који се баве овом трагедијом. Професор Костић сматра 
да је од свих Шекспирових ликова Јаго најпознатији по „недовољној мотивисаности“ (Костић 
2010: 117). То донекле објашњава Јагово, само на први поглед, неурачунљиво понашање. На по-
четку, Јаго је незадовољан јер није добио унапређење и у њему се буди љубомора јер Отело 
добија Дездемону за супругу. Костић нас враћа до Ђиралдија Синтија и његове збирке новела 
којима се Шекспир инспирише. Тако, вели југословенски теоретичар, „у Шекспировом извору, 
дат је мотив који недвосмислено објашњава Јагово злотворство – он се свети Дездемони што му 
није узвратила љубав, па жели да онемогући Отелу да ужива у њој кад већ њему није дато“ (2010: 
117). Према закључку који изводи поменути професор, „лабуд с Евона“ је овако јасан мотив ели-
минисао и у својој трагедији Јагове злослутне надражаје проширио.

Наиме, освета коју Јаго спрема састоји се у следећем: будући да је љубоморан на високи 
положај који главни јунак заузима у држави и како је завидан Касију који је именован као Отелов 
заменик, Јаго ће својим поступцима указати Отелу да су управо Касио и Дездемона у љубавној 
вези. Он је проценио да је најбољи начин да се пробуди љубомора у Отелу, то да се, пажљивом 
смишљеном преваром, његова марамица, која је иначе брачни поклон Дездемони, пронађе код 
Касија. Тако познати антијунак у монологу вели: „Оставићу јаглук у Касијевом стану, / Па нека га 

17  “In following him, I follow but myself; / Heaven is my judge, not I for love and duty, / But seeming so, for my peculiar end: 
/ For when my outward action doth demonstrate / The native act and figure of my heart / In compliment extern, ’tis not long 
after / But I will wear my heart upon my sleeve / For daws to peck at: I am not what I am” (Shakespeare 2005: 7).

18  “My life upon her faith! Honest Iago, / My Desdemona must I leave to thee: / I prithee, let thy wife attend on her: / And bring 
them after in the best advantage. / Come, Desdemona: I have but an hour / Of love, of worldly matters and direction, / To 
spend with thee: we must obey the time” (2005: 37).
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нађе. Понеке ситнице, / Лаке као ваздух, љубоморноме су / Потврде јаке као Свето писмо. / Из тога 
се може начинити нешто“ (Шекспир 1963: 192).19 Кулминација Јагове сплетке налази се у следећим 
репликама: „И ништа неће моћи да ме / Задовољи док се не изравнам с њим. / Жена за жену. А ако 
не успем, / Бацићу бар Мавра у љубомору / Тако јаку да је разум не излечи“ (1963: 165).20 

Елизабетански поглед на свет и човека који се заснива на поретку, како смо то мало раније 
установили, разматра позицију човека и његов микрокосмос. Централно место у Отеловом ми-
крокосмосу заузима Дездемона. Сликовити философски опис Јурија Борјева наводи како је она 
за њега била „средиште Васионе, сва чврстина поретка бића, његово савршенство и хармонија“ 
(Борјев 2009: 260). Уобичајени сусрет Дездемоне и Касија у другој сцени трећег чина означава 
почетак Отелове сумње којом га Јаго обавија. Тако се осмишљени Јагов план полако остварује, 
чиме микрокосмос главног јунака почиње да се љуља, а начело поретка, како то бива код Шек-
спира, бива нарушено, све док се равнотежа поново не поврати на крају: „Отело: Да ли то Касио 
од моје жене оде? / Јаго: Касио! Није ваљда; јер не могу / Веровати да би се он тако искрао / 
К’о кривац, кад виде да ви долазите“ (1963: 182).21 Сада је Отело дубоко пао под Јагов утицај, а 
посумњати у своју супругу „значило је посумњати у поредак света“ (2009: 260). Када је сумња на-
шла своје место у Отелу, његов разум је изгубио своју оштрину а Јаго му се и отворено руга када 
му поручује да се чува оне ствари на коју га управо он подстиче: „Чувајте се, господару мој, / Од 
љубоморе, тог зеленооког / Чудовишта што се смеје храни коју / Једе. Онај је варани муж блажен 
/ Што зна свој удес, али неверницу / Не воли; а какве клете часе броји / Онај који воли, али сумња, 
који / Сумња, ал’ љуби дубоко“ (1963: 187).22

На другој страни, Отелова Дездемона и Јагова Емилија воде етичку расправу о љубомори 
и превари, и не знајући да су предмет Јагове сплетке. Тако се у њиховом дијалогу открива да 
је Дездемона сигурна у емоције свог вољеног: „Да мој племенити / Мавар нема широк дух, те 
није створен / од нискости као створови љубоморни, / Довољно би било то да га наведе на опаке 
мисли. Емилија: Је ли он љубоморан? Дездемона: Ко, он? Мислим да је, тамо где је рођен, Сунце 
извукло из њега чуди те“ (1963: 199).23 Сам крај комада и његов трагички биланс ће демантовати 
ово Дездемонино уверење. Шекспир ће као и Расин завршити свој комад тако што ће ослободити 
трагике своје јунаке и послати их у смрт: Дездемону ће махнити Отело удавити да би потом и 
себи одузео живот, као и Расинова Федра. Отело се јесте преварио, али не „веровању у љубав, већ 
веровању у Јагово пријатељство“ (Борјев 2009: 260).

4. ЗАКЉУЧАК: НА РАСИНОВОМ И ШЕКСПИРОВОМ ТРАГУ 

И док се на формалном плану ове две трагедије потпуно разликују, њихова садржина и 
уметничко вођење радње је врло блиско. Шекспир је у Отелу комбиновао узвишени стих (у овом 
случају он је користио неримовани пентаметарски стих како се у теорији назива) и прозу, го-
вор свакодневице. С друге стране, Расин је користио римовани француски александринац – стих 
од две целине састављене од укупуно дванаест слогова. Из тога се уочава Расинова доследност 
као доброг ученика и примењивача класицистичке доктрине која је у тој епохи била на снази у 

19  “I will in Cassio’s lodging lose this napkin, / And let him find it. Trifles light as air / Are to the jealous confirmations strong 
/ As proofs of holy writ: this may do something” (Shakespeare 2005: 111).

20  “And nothing can or shall content my soul / Till I am even’d with him, wife for wife, / Or failing so, yet that I put the 
Moor / At least into a jealousy so strong / That judgment cannot cure” (2005: 63).

21  “OTHELLO. Was not that Cassio parted from my wife? / IAGO. Cassio, my lord! No, sure, I cannot think it, / That he 
would steal away so guilty-like, / Seeing you coming” (2005: 95).

22  “O, beware, my lord, of jealousy! / It is the green-eyed monster which doth mock / The meat it feeds on. That cuckold 
lives in bliss / Who, certain of his fate, loves not his wronger; / But, O, what damnèd minutes tells he o’er / Who dotes, yet 
doubts, suspects, yet strongly loves!” (2005: 103).

23  “Аnd, but my noble Moor / Is true of mind and made of no such baseness / As jealous creatures are, it were enough / To 
put him to ill thinking. / EMILIA. Is he not jealous? / DESDEMONA. Who, he? I think the sun where he was born / Drew 
all such humors from him” (2005: 121).
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Француској када је реч о трагедији. Шекспир је на формалном плану остао у оквирима своје епо-
хе, која није имала зацртана поетичка правила, већ је била у знаку теоретичарских дебатовања о 
трагедији и њеној форми. Када се, пак, говори о садржини могу се уочити бројне истоветности. 
Заплет драмске радње је врло сличан: у обе трагедије, у основи заплета значајно место заузимају 
љубомора и узбуркана људска свест, иако су им узроци различити, како је претходно елаборирано 
у главном делу овог истраживачког рада. Осим тога, расплет и разрешење комада вођени су го-
тово истоветно: насловни јунаци се убијају на крају, а пре тог чина самоубиства њихови вољени 
страдају. Код Шекспира, сведоци смо како Отело убија Дездемону, док је код Расина Федра већим 
делом заслужна за Хиполитову погибију која се одиграва ван сцене, иако она не учествује дирек-
тно у његовом убиству.

Када је анализирао поимање трагедије и трагичног у историји књижевности, енглески про-
фесор Ејдријан Пул (Poole) у сажетом есеју Трагедија, сасвим кратак увод (Tragedy, a very short 
introduction, 2005), осврнуо се на драмско стваралаштво Шекспира и Расина. Он наводи како 
је за њих „свет надахнут божанством“ и „да није било могуће избећи осећај светог, или осећај 
крајње опасности, или ужаса“, да се њихове трагедије не баве свакодневицом већ „изузетним 
појединцима, у чијим судбинама се могу ишчитати крајње могућности егзистенције“ (Пул 2011: 
28). На основу тога, енглески теоретичар у свом огледу истиче да је било немогуће следити грчку, 
Шекспирову и Расинову трагедију. Тиме је он практично навео само опште карактеристике како 
грчке, тако шекспировске и расиновске трагедије. И баш због тога што су такве, оне и не могу да 
се следе. Позоришни комади након ових епоха и нису трагедије, већ драме и мелодраме, и више 
су усмерене на свакодневицу (као Дидроова грађанска драма ‒ drame bourgeois), тиме оне и не 
могу бити јединствене каква је класична трагедија, из које се уздижу Расин и Шекспир.

Они јесу незаобилазне књижевне станице у изучавању трагичког жанра, и чести поредбе-
ни парњаци у књижевним анализама. Иако Отела и Федру дели временска дистанца од седам 
деценија, француски и енглески драматичар били су весници људских судбина и трагичних лич-
ности. У Расиновим комадима налазимо трагичну визију света која произилази из јансенизма, 
како је то још Голдман показао, којим је млади Расин био окружен и на чијим се друштвеним, 
етичким и политичким начелима образовао. Код Шекспира се осећају одјеци политичких, 
религијских и националних превирања елизабетанског периода енглеске историје. Занимљиво 
би било, свакако, проширити истраживања и упоредити и њихове историјске трагедије, док су 
се овом раду анализирале најрепрезентативније из њиховог опуса – Федра и Отело, у којима 
љубав и љубомора воде до трагичног исхода по људске животе, што јесте њихова главна спона у 
књижевно-уметничком смислу. 
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L’ANALYSE COMPARATIVE 
DE PHÈDRE DE RACINE ET D’OTHELLO DE SHAKESPEARE

Résumé

Le but de cet article est d’analyser les deux tragédies : Phèdre et Othello, chacune appartenant à l’époque diffé-
rente. William Shakespeare (1564–1616), l’auteur majeur du théâtre élisabéthain, avec son œuvre dramatique mar-
qua la vie littéraire de la Renaissance anglaise. En France de XVIIe siècle, la figure capitale du genre tragique était 
Jean Racine (1639–1699). En pénétrant chez le public français au XVIIIe siècle, le dramaturge anglais, auparavant 
inconnu en France, était l’óbjet de nombreux débats. Un siècle plus tard, dans les années 1820 du romantisme 
français, il servit en tant que père-poète aux romantiques, notamment pour Victor Hugo. Dans ses deux essais 
Racine et Shakespeare (1823, 1825), Henry Bayle Stendhal loue Shakespeare, et il riposte par son manifeste aux 
attaques contre le romantisme. En outre, la liaison entre Racine et Shakespeare réside dans le genre littéraire où 
ils excellent, celui de la tragédie. C’est dans ce genre où ils montrent leur génie dans la peinture de la condition 
humaine. Finalement, en comparant les scènes et les personnages de Phèdre et Othello, et la vision du monde qu’ils 
produisent, cet article vise à analyser les ressemblances et les différences poétiques, artistiques et philosophiques 
entre Shakespeare et Racine.
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EUGENE IONESCO’S MACBETT: A TRAVESTY OF POLITICAL, 
MILITARY AND ECONOMIC POWER1 

In the introduction, the main theoretical postulates of Esslin’s Theatre of the Absurd (1961) are discussed in detail. 
Its defining features are then tracked in Ionesco’s Macbett (1973). Ionesco adapts Shakespeare’s play into a contem-
porary version of the cold war era crisis and is concerned with the degeneration of political, military and economic 
power. Being highly influenced by Kott’s statement that “Shakespeare is our contemporary” (1963), Ionesco rec-
ognizes the thirst for power as a driving force that ultimately leads humanity to destruction. By portraying Macbett 
and Macol, blinded by their lust for power and blood, Ionesco makes his comment on the absurdity of contemporary 
men in power whose megalomaniac tendencies cause constant military conflicts. However, whereas conscience and 
remorse are of vital importance for the moral healing of Shakespeare’s ‘power-crazy’ rulers (Hughes 1992), Ionesco 
intentionally replaces them with parody that becomes a powerful tool for debunking the appeal for power.

Key words: the Theatre of the Absurd, existentialism, parody, power.

1. THE MAIN POSTULATES OF THE THEATRE OF THE ABSURD

It was in 1961 that Martin Esslin created the concept of “the Theatre of the Absurd” in order to 
describe the dominant mode of dramatic expression in the second half of the twentieth century. Its main 
theoretical postulates relied on the frequent emphasis on the absurdity of life which was characterized 
by a growing sense of helplessness, futility of human existence and lack of any meaningful patterns of 
conduct. From the absurdist perspective, whose major dramatic proponents were Eugene Ionesco and 
Samuel Beckett, life was generally perceived as “a cyclical seemingly eternal quest which leads, much 
to one’s bewilderment, nowhere!” (Rajan 2013: 37)

The hopelessness of human condition was further reinforced through the dramatic style that was 
based on the extensive use of tragicomic elements, frequent experimentation with form and close rela-
tionship with the philosophy of existentialism. As Rajan validly notices, general features of the Theatre 
of the Absurd also include: repetition of dialogues, minimal stage props, absence of rational logic, 
chaotic view of religion, extensive use of clichés, breakdown of all meaningful communication, a sys-
tematic devaluation of language and parodying the limitations of language, exploration of nothingness 
and emptiness, use of unexplained metamorphosis and supernatural elements (Rajan 2013: 37). Esslin 
concisely defined this concept in the following manner:

The Theatre of the Absurd strives to express its sense of the senselessness of the human condition 
and the inadequacy of the rational approach by the open abandonment of rational devices and 
discursive thought. (Esslin 2009: 29)

Various interpretations of this succinct definition followed. Though written in 1965, the interpreta-
tion given by William Oliver in his essay “Between Absurdity and the Playwright” is still relevant since it 
provides a further explanation of Esslin’s memorable concept. In the absurdist fashion, Oliver claims that

1  The paper is the result of the  research conducted within project no. 178002, “Languages and Cultures Across Time and 
Space”, funded by the Ministry of Education and Science of Republic Serbia.
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our existence is absurd because we are born without asking to be born, we die without seeking 
death, we live between birth and death trapped within our body and our reason, unable to con-
ceive of a time in which we were not, or a time in which we will not be – for nothingness is very 
much like the concept of infinity: something we perceive only in so far as we cannot experience 
it. (Oliver 1965: 21)

Thus, it is the playwright’s task to capture the prevalent feelings of loss, purposelessness, and be-
wilderment by the means of disjointed or repetitious dialogues, supposedly irrational conduct and totally 
disorganized, even meaningless, plots that deny all notion of logical structure. It is also worth stressing 
that the dramatic style of the Theatre of the Absurd is also inspired by popular culture and entertainment 
practices as mime, acrobatics, circus clowning, etc.  

The playwrights of the Theatre of the Absurd were highly influenced by existentialist philosophy, 
particularly its aspect that draws upon Albert Camus’ “The Myth of Sisyphus”. The infamous story 
about the gods that had condemned Sisyphus to roll a rock ceaselessly to the top of a mountain, from 
where the stone would fall back to the ground owing to its own weight implies that there is no hope of 
any change or redemption from the cycle, full of repetitive action without any idea of progress, unending 
and leading nowhere. However, Corrigan insightfully points to the fact that the quest for meaning in the 
absurdist expression is not to be simply discarded:

Yet the defiant rejection of language as the main vehicle of the dramatic action, the onslaught on 
conventional logic and unilinear conceptual thinking in the Theater of the Absurd is by no means 
equivalent to a total rejection of all meaning. On the contrary, it constitutes an earnest endeavor 
to penetrate to deeper layers of meaning and to give a truer, because more complex, picture of 
reality. (Corrigan 1961: 23)

2. IONESCO’S ARTISTIC QUEST FOR MEANING

A complex picture of disturbing reality is precisely what we can notice intentionally exposed in 
Eugene Ionesco’s absurdist plays. Before interpreting Ionesco’s writing, it is rather helpful to read some 
of his interviews since they reveal a dominant motif in his work – his artistic quest for meaningful ex-
istence in modern culture. 

When interviewed about his version of Shakespeare’s play, Ionesco asserted that Macbett should 
be perceived as a horror comedy about the tyranny of power, with two ts - so as not to confuse it with 
Shakespeare’s Macbeth. Obviously influenced by the English Renaissance bard, Ionesco wittily defines 
his version of Shakespeare’s play by inventing the contemporary oxymoron of horror comedy which 
makes a significant parallel between the Elizabethan England and global modern society quite transpar-
ent. His vision of the story about the notorious Scottish king from the 11th century relies on destructive 
patterns of conduct as seen in Shakespeare and simultaneously depicts violence and aggression as un-
avoidable features of modern culture. These features are exposed by Ionesco in an even grotesque fash-
ion so as to reiterate the notion of absurdity of any constructive resistance to the dominant ideology. To 
illustrate this idea, Ionesco straightforwardly proclaims that “Shakespeare was the father of the Theater 
of the Absurd, Macbeth defines it when he says that life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, 
signifying nothing.” (Hess 1972)

Initially inspired by Jan Kott’s study Shakespeare, Our Contemporary (1963), Ionesco claimed 
that the contemporary component of Macbeth was to be sought in the sad fact that modern people de-
spised humanist concepts of love, beauty and humanity. His horror comedy had the initial purpose of 
waking people up from everyday lethargy and raising awareness of the importance of such values for 
meaningful existence:
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There is a king, a tyrant, vicious and criminal. Then comes a young prince, handsome, brave and 
pure, who kills the tyrant and takes his place. He in turn becomes a tyrant. Another young prince 
—handsome, brave and pure —kills the tyrant and becomes king. And so on. In my play, Lady 
Macbett shows her husband the bloody blade, to comfort him. There is no remorse. All the char-
acters are incapable of love. The women in “Macbett” are all witches. There is a Lady Duncan, 
who murders the King and marries Lady Macbett—adding sexual to political perversion. There 
are massacres by guillotine and machine guns. At bottom, it concerns the very nature of man. It 
was Freud who best described this rage of aggression, which doesn’t exist in other animals. To 
the objection that man also had the capacity to love, he retorted: “There are periods of destruc-
tion among men, and periods of love. But Gandhi was assassinated&… People don’t want love, 
beauty, humanity—these are words that have become ridiculous. People would laugh in my face. 
Macbett is a comedy nonetheless, I hope people will laugh. (Hess 1972)

Ionesco’s last statement from this interview obviously resonates with sarcastic echoes. It is rather 
difficult to imagine the theatre audience laughing at the vivid depiction of diverse atrocities in Macbett, 
which ultimately mirror the horrifying atrocities committed throughout the history of the 20th and 21st 
century. It is significant to mention here that there exists a whole myriad of modern artists who warn 
about the tragic consequences of modern politics in the similar fashion. One of them is certainly Edward 
Bond who in his Preface to Lear (2001) also starts his explanation of the need for creating a contem-
porary Lear with Freudian observation of men’s ability to deliberately inflict pain on other members of 
their species, a striking phenomenon, not generally detected among animals. Bond writes about aggres-
sion and violence as the most common illustrations of modern society in which the humanist notions of 
morality and justice are conspicuously and we may add, even notoriously, absent.

Our daily existence interferes with our natural functioning and this activates our natural response 
to threat: aggression…Aggression has become moralized and morality has become a form of vio-
lence…an aggressive social structure which is unjust and must create aggressive social disruption 
receives the moral sanction of being law and order…justice subordinated to power…some of our 
children become cynical and indifferent, others hide in passive conformity, other become criminal 
and openly destructive and the conforming, socially moralized, good citizens will be the most 
violent of all…the institutions of morality and order are always more destructive than crime…we 
have created the things that threaten us: our military giantism, moral hysteria, industrial servitude 
and all the ugly aggressiveness of commercial culture. (Bond 2001: 4)

In the same vein, Northrop Frye in his memorable study The Critical Path (1973) tries to detect 
the reasons for such obvious mistakes that are repeated throughout the history of the humankind. He in-
sightfully claims that the history of Western civilization rests on two kinds of myth. The first is the myth 
of freedom, in which the freedom of the individual is the guiding principle. The second is the myth of 
concern, in which the freedom of the individual is sacrificed for the sake of social ‘cohesion’. The irony 
of the human situation consists in the fact that the myth of freedom eventually collapses into fatality it 
tries to fight against, i.e. every liberating myth tends to eventually end up as a totalitarian dogma, which 
in its turn necessitates a new myth of freedom to be formulated. This repetitive structure of inventing 
new liberating myths definitely shapes human urges and aspirations towards creating an ideal society. 
However, and this is the idea that both Frye and Ionesco share, the process of making an unconstrained 
utopian society today remains condemned to failure since it inevitably turns into its obvious adversary 
variant – a well-structured society based on repressive and constrictive “Ideological State Apparatuses” 
(Althusser 2001) that allegedly fight anarchy, but really directly control and manipulate its gullible 
population. 
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3. MACBETT: A TRAVESTY OF POWER2

Ionesco’s main preoccupation in his adaptation of Shakespeare’s play Macbeth represents the 
theme of the degeneration of military, political and economic power, as well as the absurdity of those in-
volved in the process of bringing about war. This theme is potently illustrated through the main charac-
ter’s frequent wavering between the world of reality and the world of the supernatural. In Macbett, there 
are two witches; however, the role of Macbett’s wife is combined with the character of Lady Duncan. 
Ionesco uses Shakespeare’s common practice of introducing a subplot that sheds light on relevant issues. 
In this case, the subplot is related to the domain of the Occult, where the witches reside. However, it is 
skillfully intertwined with the plot that depicts a public love affair of Lady Duncan, totally annoyed by 
her husband, with Macbett, which results in the common act of regicide and their marriage. Upon Mac-
bett’s realization that his wife is not Lady Duncan but an ugly witch who wears rags, an apron covered 
in vomit, muddy boots, has dirty grey hair, crooked teeth, a pointed nose and carries a stick tipped with 
poisoned steel, there is a potent feeling that the witch offers an insight into the world irretrievably lost3:

I’d like to meet that old hag again. She took the way you look and the way you move and made 
them still more beautiful. She had a more beautiful voice than yours. Where can I find her? (56)

The dominant motif in Ionesco’s play is the unquenchable thirst for power that ultimately leads to 
destruction in Shakespearean fashion. A prominent feature of the Theatre of the Absurd is thus potently 
put into practice in Macbett: namely, it is not important whether the ruler is Macbett or Macol, or anyone 
else for that matter, they are all blinded by the insatiable craving for power and do not hesitate to shed 
their people’s blood to obtain it. As M’Enesti claims: “Ionesco is using parody with the intent to debunk 
the appeal of power.” (M’Enesti 2014: 163) 

Instead of providing his people with stability, peace and prosperity, Macbett gives primacy to his 
sick ambition. Again, M’Enesti points to the recurring absurdist features in Ionesco’s play that reveal the 
author’s standpoint on Macbett’s travesty of power:

The automatisms of exchanges between characters, reminders of circus and music-hall perfor-
mances along with accelerations and accumulations of objects subvert the legitimacy of his domi-
nance. Ionesco replaces the Shakespearean processes of conscience and remorse with parody. 
(M’Enesti 2014: 164)

The scene at the beginning of Macbett, where thanes Candor and Glamiss are plotting the Arch-
duke Duncan’s assassination, serves as the comic springboard. Through the means of constant repetition 
2  The subtitle taken from M’Enesti 2014: 163. 
3  Riane Eisler, the creator of Cultural Transformation Theory, writes about the matriarchal system of belief, nowadays 

irretrievably lost but whose most conspicuous remnants are generally alluded to in the ominous presence of the final aspect of 
once Great Goddess, the witch or old hag. Thus the emphasis is intentionally placed on the matriarch’s destructive tendencies, 
whereas her creative abilities are forcefully removed from collective memory. In addition, Eisler uses the symbols of chalice 
and blade to represent two competing sets of values and models of society in her study The Chalice and the Blade: Our 
History, Our Future (1987). The chalice represents a style of social structure that Eisler calls the partnership model, in which 
relations between the sexes are understood primarily in terms of partnership rather than hierarchy. The resulting society is 
egalitarian, peaceful, and matrifocal, centered on the nurturing values traditionally associated with mothers. Using a variety 
of archaeological studies, Eisler claims that such societies existed in Neolithic Europe from the beginning of the agricultural 
revolution until around 5,000 – 3,000 BC, when warlike invaders from the fringes of these regions conquered them. These 
invaders’ social model, which Eisler calls the dominator model, is warlike, hierarchical, and organized around patterns of 
domination. Sex, race, class, and other characteristics are used to rank individuals in a social order, which is then maintained 
under the threat of violence. This model is generally associated with a male god and the glorification of the ability to take 
life, in contrast to the partnership model’s sacralization of women’s ability to give life through birth. Eisler also coins more 
technical-sounding terms to describe the dimension of gender in these models: she calls the principle of the partnership 
model gylany, which is intended to invoke the linking of the two sexes, while she refers to dominator societies as practicing 
androcracy, the rule of men by force.” (taken from Christine Hoff Kraemer’s Review: The Chalice and the Blade, 2004:1).  
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and frequent use of clichés and absurdities, Ionesco openly demonstrates the need for change: “It can’t 
go on like this…We want freedom. The right to make more and more money. Self-rule!”(9) Ionesco 
makes the contemporary idea of freedom necessarily linked to the exclusive right to make more and 
more money and thus straightforwardly alludes to its poignant travesty – the humanist concept of free-
dom is paradoxically exposed as the travesty of economic power in modern society.

Macbett and Banco fight on the side of King Duncan and overturn the rebellious plot of the two 
thanes. The bloodshed that takes place is depicted through numerous deaths of ordinary people, not even 
aware of the fact whose side is winning and who they are supposed to fight and die for. M’Enesti validly 
notices a deliberate difference between Shakespeare’s and Ionesco’s version of the play: “If in Shake-
speare’s plays the victims of the rebellion reached a few hundred, in Ionesco’s interpretation victims 
amount to millions—an allusion to the genocides, holocausts, gulags that left their mark on the twentieth 
century.” (M’Enesti 2014: 167)4 

Although it contains comic elements, a description of killing the enemy soldiers is developed 
through miraculous multiplication of guillotines and the mechanical movements of the soldiers who 
rush by themselves on the scaffold and place their heads under the blade of the guillotine. While the 
bloody spectacle takes place, in which the common soldiers are utterly stripped of their dignity and hu-
manity, King and Lady Duncan enjoy their tea.  Banco is the executioner and his exclamation “Quick!” 
urges the killings and speeds the spectacle “After each ‘quick!’ the blade falls. Heads in the basket.ˮ (39)

The potent effect of this scene in which Lady Duncan counts the victims, makes the readers as 
well as the audience immune to the fallen heads in the basket. There is no remorse, guilt or any emotion 
whatsoever that can be spotted in this scene. The same situation is deliberately repeated in the episode 
with the bleeding Soldier, when Lady Duncan draws a dagger to kill him. His desperate reply is: “Oh, 
don’t bother yourself ma’am. I’ll just crawl over to that tree there and kick off. You can save yourself the 
trouble. Her sole response is: At least he’s polite.” (42)) Ionesco here skillfully depicts the contemporary 
travesty of both military and political power with the sole purpose of its hopeful condemnation on the 
part of the theatre audience. 

What follows the horror of the aforementioned scene is the introduction of the marginal character 
of Lemonade Seller who brings about comic relief to the heavily charged atmosphere. “The spectator’s 
expectation is undermined by the comic relief that interrupts the horror imagery.” (M’Enesti 2014: 166) 
The Lemonade Seller takes advantage of a brief truce, the suspension of hostilities and sells lemonades 
“to cast out fear, … to cheer your heart.”(19) However, he is hunted down and eventually killed by one 
of deserting soldiers. This event strikingly suggests that the audience is ultimately not presented with a 
proper comic relief on the part of the author of the play. A more appropriate term here would be a relief 
of horror in Ionesco’s fashion. Similarly, another marginal character, The Butterfly Collector, crosses the 
stage unexpectedly and purposefully interrupts any attempt by the audience to be enthralled by the plot. 
He enters when the stage is empty, between Macbett’s and Banco’s soliloquies in order for the audience 
to make a brief pause from the plot so that all its elements would be duly rendered. 

Ionesco gives surprisingly identical speeches to Banco and Macbett: they both apparently seem 
to have identical physical features and at one point even Lady Duncan is unable to tell them apart, they 
are intentionally portrayed as twins. The mirroring effect of Macbett’s and Banco’s replies is not only 
another comic device, but primarily illustrates Ionesco’s ideas that their thirst for power is essentially the 

4  In the same vein, Harold Pinter, another contemporary playwright, the recipient of the Nobel Prize in literature in 2005, states 
that his initial idea when writing is to point to the brute fact that the word democracy begins to stink since it allows for such 
atrocities of modern history to be taken for granted. In one of his interviews about the play Ashes to Ashes (1996), Pinter 
insightfully claims that:  

 …the word democracy begins to stink. So in Ashes to Ashes, I’m not simply talking about the Nazis; I’m talking about us 
and our conception of our past and our history, and what it does to us in the present…I think that one of the things that was 
happening to me when I was writing the play is the realization that what we term “atrocities” and “catastrophes” throughout 
the world—by the way, not, by any means, limited to what happened in the Holocaust—there is a Holocaust more or less 
every day of the week. Certainly the Holocaust images do stay with me. They are all contained within people’s experience. 
(quoted in Yenigul, 2012: 46)
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same. That is also the reason for presenting these characters as identical twins whose separate identity 
can be perceived with great difficulty. Their identical soliloquies serve as an illustration that the craving 
for power and thirst for blood are the features that characterize every tyrant:

MACBETT, BANCO: The blade of my sword is all red with blood…I’ve killed dozens and doz-
ens of them with my bare hands…men who never did me any harm…I thrashed about a bit too 
hard. My wrist aches. Luckily, nothing serious. It’s been quite a pleasant day, really. Feeling quite 
bucked…No regrets. They were traitors after all. I obeyed my sovereign orders. I did my duty… 
Orderly: One clean sword and a jug of wine. (24)

When Macbett finally comes to power, he becomes the same tyrant as King Duncan before him. 
This becomes evident in the scene in which he mistakes his picture for King Duncan’s: “whoever it 
looks like, Duncan or me, let’s smash that picture.” (72) In Ionesco’s play, the rulers are by default per-
ceived as tyrants, whereas the majority of the law-abiding population does nothing about this disturbing 
fact. Thus the guests at Macbett’s festivity straightforwardly proclaim: “Our happiness is to submit. Our 
greatest happiness is to do what you say.”(74)

Right from the beginning, Lady Duncan is presented as the dominant spouse. Her husband, King 
Duncan is depicted as a greedy tyrant that depends entirely on those around him. It is Lady Duncan who 
visits the battlefield to see the results of the battle. She also shamelessly flirts with Macbett even in the 
presence of Duncan who is surprisingly disinterested in her sexual conquests. Through the killing of 
Glamiss and Candor, he is established as a despot thoroughly unfit to rule either his kingdom or his own 
household. Furthermore, it is his own wife that initiates the chain of events leading to his murder.  

It is not surprising then that Macbett’s temptation of power is further expressed through the hyp-
notic dances of Lady Duncan that end in a seductive striptease, while the witches perform their incanta-
tions. The process of seduction is gradual, climaxing with Macbett’s capitulation and Lady Duncan’s 
captivating, siren’s voice, speech:

LADY DUNCAN. (To Macbett, offering him the dagger): … This is the tool with which to further 
your ambition, our advancement. (With the voice of a siren) Take it, if you want it, if you want me. 
But act with resolution. Help yourself and Hell will help you. See how desires rises within you, 
how ambition stands revealed and ignites your purpose. With this dagger you will kill Duncan. 
You will take his place beside me. I shall be your mistress. You will be my Sovereign Lord. One 
spot of blood will stain this blade indelibly, to remind you of your triumph and encourage you to 
further action, greater exploits still, which accomplished jointly, will bring glory to us both. (61)

After the murder of Duncan, Lady Duncan makes an interesting comparison between her late 
father and husband: “He was my husband after all. Now that he is dead, he looks just like my father. I 
couldn’t stand my father.” (65) This comparison tells us a lot about the conspicuous absence of the ma-
ternal sphere that Eisler (1987) warns about. Patriarchal authorities (fathers and husbands) remain and 
demand the same obedience and respect, though their societal and family roles can change.   

At the end of the play, Macol, Duncan’s son comes to avenge the murder of his father and kills 
Macbett. There is no indication in the play that the new ruler would be any better than the old one. It’s 
quite the opposite, actually. Macol openly promises that he would be a worse tyrant than his prede-
cessor. “This reiterates Ionesco’s often-expressed idea that revolutions and wars do not bring about a 
socio-politic improvement; they rather satisfy the human’s dark thirst for blood.” (M’Enesti 2014: 170) 
Ionesco points to an unfortunate fact that the crux of the power issue lies in the fact that revolutions 
do nothing but establish more firmly the system they had attacked. This belief makes us go back to the 
comical dialogue between Glamiss and Candor at the beginning of the play: Duncan (generic for any 
ruler) is a tyrant because he is in power.
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CANDOR. You really believe Duncan to be a tyrant? 
GLAMISS. A tyrant, a usurper, a despot, a dictator, an infidel, an ogre, an ass, a goose, or even 
worse. The proof is that he reigns. (16-17)

In the same vein, in a reversal of common political speech, Macol unscrupulously unveils the 
hidden reasons that provoke man’s ambitious yearning for power. The play ends with the victor Macol 
in “a fit of menacing megalomania” (Rajan 2013:47), promising to make Macbett seem pure as snow as 
compared to his own monstrous vices which he straightforwardly lists to his subjects, declaring himself 
to be the “super-highness, super-king, super-majesty and the emperor of emperors”:

MACOL. Better Macbett than such a one to reign. With this, there grows, in my most ill-com-
posed affection, such a staunchless avarice, that, were I king, I should cut off the nobles for their 
lands; desire his jewels, and this other’s house: and my more-having would be as a sauce to make 
hunger more; that I should forge quarrels unjust against the good and loyal, destroying them 
for wealth. The king-becoming graces, as justice, verity, temperance, stableness, bounty, perse-
verance, mercy, lowliness, devotion, patience, courage, fortitude, I have no relish of them; but 
abound in the division of each several crime, acting it many ways. (105)

4. CONCLUSION

By portraying Macbett and Macol, blinded by their lust for power and blood, Ionesco makes his 
comment on the absurdity and madness of contemporary men in power whose irresponsible conduct 
and megalomaniac tendencies bring about constant military conflicts. However, whereas conscience and 
remorse are of vital importance for the moral healing of Shakespeare’s “power-crazy” rulers (Hughes 
1992), Ionesco intentionally replaces them with parody. Ionesco’s use of parody becomes a potent means 
of invalidating the unquenchable thirst for power:

The deconstruction of a coherent idea of history is realized through the dark humor that leaves 
the spectator perplexed: the laughter provoked is overshadowed by the sadness of the atrocities 
committed at the beginning of the century and continued in many countries ruled by totalitarian 
regimes. “Right is always on the victor’s side” affirms Candor, justifying the killings. Without 
any artifices, Ionesco shows the true face behind wars, conflicts, the sadistic pleasure to rule and 
humiliate of his anti-heroes. (M’Enesti 2014: 170)

The obvious implication in the modern version of Shakespeare’s play is that the true face behind 
the severe atrocities of the 20th and 21st century is disturbingly loathsome. Thus, though an absurdist 
play, Ionesco’s Macbett should be interpreted as a poignant warning about the future political, military 
and economic endeavours the humankind ultimately opts for. 
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JОНЕСКОВА ДРАМА МАКБЕТ: ТРАВЕСТИЈА ПОЛИТИЧКЕ, ВОЈНЕ И ЕКОНОМСКЕ МОЋИ

Резиме

У уводу рада детаљно се разматрају основни теоријски постулати Еслиновог театра апсурда (1961). 
Након тога се његове особености препознају и тумаче у Јонесковој верзији Макбета (1973). Јонеско 
адаптира Шекспиров комад и смешта га у савремени период хладног рата при чему се највише бави 
дегенерацијом политичке, војне и економске моћи модерног друштва. Инспирисан изјавом Јана Кота да је 
,,Шекспир наш савременик” (1963), Јонеско препознаје тежњу ка моћи као покретачку силу која неизостав-
но води савремено друштво у пропаст. У описима Макбета и Макола који су у потпуности деформисани 
због властитих аспирација ка власти и крвопролићу, Јонеско даје свој коментар о апсурдности савремених 
моћника чије мегаломанске тенденције узрокују сталне војне сукобе. Међутим, док су савест и покајање од 
изузетног значаја за морално излечење Шекспирових владара који су ,,опседнути тежњом ка моћи” (Хјуз 
1992), Јонеско их намерно замењује пародијом која постаје моћно оружје у њеном раскринкавању.

Кључне речи: театар апсурда, егзистенцијализам, пародија, моћ. 
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Растко Лончар

ПРИЗОРИ ПАКЛА У ПОЕЗИЈИ МИЛАНА НЕНАДИЋА И 
ЊИХОВА ИЗВОРИШТА

Један од најзначајнијих српских песника, који као стваралац остаје на врху наше књижевне сцене већ ок-
вирно пола века, Милан Ненадић, у својим књигама из периода последње деценије двадесетог века и са 
почетка новог миленијума – Венац за Гаврила (1991), Уточиште (1994), Угрушак (1997), Општи одар и 
нове песме (2001) – приказује у великој мери демонизовану слику стварности, са призорима пакла равним 
онима који већ столећима занимају песнике од Хомера, Вергилија и Дантеа.
Идеја пројекта јесте да, методама интерпретације, корелације и интеграције у контексту најзначајнијих 
дела светске и српске књижевности који се баве сличном темом, испита и представи узрочишта овакве 
представе стварности, тим пре што се има у виду историјски тренутак у којем настају, као и чињеница да и 
сам песник потврђује да је полазиште његових песама у емпиријском доживљају за време грађанског рата 
у бившој Југославији. 
Даљи значај рада, аутор пројекта види и у чињеници да је период с краја двадесетог века у српској 
књижевности представљен и као доба иреализма, при чему се велики број књижевника удаљава од догађаја 
чије су последице осетне и у данашње време. У том смислу, испитивање оваквог једног књижевног допри-
носа, какав је Ненадићев – упоређујући са књижевницима који су се бавили сличним темама – био би од 
значаја за ново сагледавање односа песника према стварности, односно, рату као изворишту демонизоване 
представе садашњице.

Кључне речи: демонизована стварност, историја, Милан Ненадић, поезија, рат.

1. УВОД

Након скоро пола века присуства на југословенској и српској песничкој сцени, овенчан 
најзначајнијим песничким признањима, Милан Ненадић, рођен 1947. пореклом из Грковаца код 
Босанског Грахова, спада у ред најзначајнијих живих српских песника.

Стварајући у песничком кругу са Браном Петровићем, Александром Секулићем, Амбром 
Марошевићем, Милисавом Крсмановићем, Јаковом Гробаровим и Слободаном Стојадиновићем 
ЧуДеом,1 Ненадић је један од песника који су, од краја седамдесетих година наовамо, негова-
ли, условно говорећи, новоромантичарски приступ књижевности, са снажним ослонцем на 
традицију, мајсторством везаног стиха, али и нарочитим осећањем присутности појединца у све-
ту. У Ненадићевој поезији, однос личног и колективног, односно, националног, подигнут је на 
виши ниво – песник (поново) преузима улогу пророка и гласника колективног страдања. 

Ненад Грујичић, на пример, за Ненадића говори: „он је пример славне боемске касте која 
је, у тек пар својих представника, дала песнике са апсолутном свешћу о поезији, који су успели 
да на задивљујући начин […] изнесу ‘терет’ са конкретним резултатом“ (Грујичић 2012:61). Исти 
аутор примећује и Ненадићеву опседнутост смрћу, „која навешћује дан у васкрснућу бића које 
пева“ (Грујичић 2012:61). 

1  Јединствене белешке из живота ових песника, оставио је, у својим трима књигама насловљеним Моји испади, 
Милисав Крсмановић – један од песника који је у историји ипак остао познатији као боем, пре него упамћен по свом 
песништву – а сличне се белешке могу наћи и у Петровићевој Не убити птицу дрозда, Секулићевој Инцидент на 
паради. 
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Ненадићево песничко ја подразумева способност да се сагледају узроци пропасти и судби-
на једног народа, али оно што га одваја од узвишавања у односу на оне чије страдање посматра, 
што не допушта да га поистоветимо са тиресијским конструктом личности, јесте чињеница да 
је и сам, и поред своје пророчке способности, немогућ да се супротстави усуду, на тај начин 
представљајући парадигму савременог човека, нејаког да се постави у савремености која се пре-
испитивачки поставља према вредностима ХХ века.

На примеру најзрелијег периода Ненадићевог стваралаштва, оног који је уследио након 
првих, доста херметичних књига Стефанос и Нови Стефанос, дакле, периода који је омеђен 
књигама Венац за Гаврила (1991) и Пола капи росе (2003), могуће је пратити, а на примеру слика 
пакла, демонских и фантазмагоричних виђења и догађања, трансформацију стварности српског 
друштва у последњој деценији ХХ века.

2. ПРЕДВОРЈЕ ПАКЛА

Као што је речено, херметичне, прве две књиге Милана Ненадића, којима је приговаран 
вишак „интелектуализма“ или „разложно певање“, (Сладоје 2012:181) Стефанос и Нови Сте-
фанос, најранија су фаза песниковог стваралаштва, и, у поређењу са књигама које су уследиле, 
делују самоникле, у извесној мери и усамљене, с обзиром на то да Ненадићево певање након њих 
доживљава преображај. Од средине седамдесетих година прошлог века, он прераста у врсног 
лиричара, стварајући препознатљиво звучање међу стиховима савременика.

Реагујући, по свему судећи, са једне стране, на друштвену стварност у пост-титовској 
Југославији, а са друге носећи и печат завичаја, Милан Ненадић ствара јединствен песнички сим-
бол на темељима дела Гаврила Принципа и свега онога што његово име представља у колективној 
свести српског народа. Уосталом, како примећује Радивоје Микић: „У овом сонетном венцу [Ве-
нац за Гаврила, прим. Р. Л.] се судбина Гаврила Принципа пројектује на врло сложену подлогу 
националне историје, што значи да лирски јунак није виђен само као појединац већ као оличење 
оних напора који имају  за циљ да преусмере историјске токове и да унесу важне промене у живот 
читавог једног народа“ (Микић 2012:170). 

У првој од наведених књига, Венац за Гаврила, Ненадић објављује сонетни венац посвећен 
сарајевском атентатору – не искључиво апологетски колико и  преиспитивачки, не нужно као 
реконструкцију лика, односно, симбола најпознатијег Младобосанца, колико подизања његовог 
значаја на ниво парадигме која је једна од преломних тачака за темеље српског националног идентите-
та, а која ће послужити као увод у визије демонизоване стварности у књигама Уточиште и Угрушак.

Већ на самом почетку, Ненадић поставља питање: „Какав смо то народ, храст којега хра-
ста / Кад нам рајске душе узлећу – у јаме“ (Ненадић 2003:47), да би из ове претпоставке – која 
истовремено евоцира сећања на страдање Срба у НДХ, у књижевности овековечено Горановом 
Јамом и Радуловићевом Голубњачом – почео да развија лик Гаврила Принципа из перспективе 
првог лица једнине. Важно је приметити и место где Ненадић истиче како Ненадићев акростих 
„из гушења цвета“, најављујући тако осећај тескобности и даје основни тон даљем развоју венца 
(Ненадић 2003:47).

У симетричним дванаестерцима, који омогућавају наративност, али и извесну суморну му-
зикалност, користећи се скоро стално женским римама, Ненадић дочарава заветни и до једног 
дела свечани говор косовског осветника, какав је присутан и колико осамдесет година раније, у 
родољубивом песништву Милана Ракића. „Оваква се милост, једном од Косова / укаже срећнику, 
васкрсне хајдука“, (Ненадић 2003:48) говори Принцип, евоцирајући један од темељних митова у 
колективној свести Срба, као и његовог главног јунака, Милоша Обилића. Дијалектички однос 
традиције и садашњости, свести о речи о прошлости и нужности делања у садашњости, Ненадић 
најбоље описује у стиху којим је завршена друга песма венца: „Враћам себе земљи, из земље из-
растам“ (Ненадић 2003:48).
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О томе да песник не сагледава Принципа као хладног осветника, без мане и страха, сведо-
чи трећа песма, у којој се овај, још увек малолетан, премишља – како ли ће изгледати лик мајке 
након што сазна шта је њен син учинио? „Хоће ли признати да за сином плаче / или бити нема 
пред чином убице?“ и „Ко то може знати! Можда ће пред светом / Погнута, у црном, ћутати до 
гроба“ (Ненадић 2003:49). Потребно је нагласити да на овом месту Ненадић не (ре)конструи-
ше лик Принципа хамлетовски, као биће сумње и премишљања, већ размишљања, или боље, 
промишљања. Он је, наиме, свестан да одустајања од чина као израза колективне потлачености 
нема, али истовремено постоји и као један чинилац тог колектива – биће које антејски потиче из 
земље, везано за архетип мајке као извор живота, у тренуцима свесности да се намереним чином 
себи потписује смрт.

Револуционар постаје песников алтер-его, и он артикулише све оне сумње које ће дотицати 
само биће песниково и у деценији која ће уследити. Принцип је свестан каквог ће значаја имати 
његова жртва, али је свестан да ће његов народ и даље страдати. Потом, изговара: „Живи нек 
опросте моје сагрешење / што сам се дрзнуо да ужасну чашу / наздравим племену што расуто 
спава“ (Ненадић 2003:50). Више него очигледна, на овом месту, јесте успостављање традицијске 
линије са Његошем, као трагичним јунаком косовског мита, како га назива Андрић. Принцип свој 
чин посматра као печат судбине, који има потенцијал да помири разједињеност српског народа, 
присутног, тада, у најмање две монархије и, кроз лично страдање, доведе колектив пред свршен 
чин – као да сматра да је управо немогућа, безизлазна ситуација потребна да пробуди племе што 
сном мртвијем спава.

Једном извршивши чин, у тренутку шока, Принцип примећује да је било шта је било, да 
ће имати тамницу да се у њој преиспитује. Као да тек касније постаје свестан свог чина, као 
отрежњен од заноса, он се пита: „Кад ли то научих, оче, да се сетим: / прво нам је мрети, па веч-
но живети“ (Ненадић 2003:53). Пакао за убицу почиње у осмом делу венца, када му „голе удове 
уклинче на зиду“, „кад на бојни добош оде своја кожа“, „царске игле смркну дан у очном виду“, 
„кад се клешта подухвате меса“ (Ненадић 2003:54), сцене равне приказима мучења у свим Тар-
тарима, још од Енејиног силаска у подземни свет. Принципа одржава, јер престаје да буде биће 
преиспитивања, прометејска – спрам тога, попут Прометеја, бива мучен – свест о жртви: „Растаче 
нас време, наш се народ топи, / једном ће нас бити само у књигама / ко увек у збегу“, „Као да 
смо нико ослоњен на Ништа“ (Ненадић 2003:55). Из ових стихова, као да допире и вапај Бране 
Петровића: „Историјо страшна, болна, и предуга“ (Петровић 2012:202).

У једанаестом сонету, бришу се јасне границе између говора песника и говора лика Гаври-
ла Принципа: „Јасно чујем лелек, звона чујем језна, / страхујем од ноћи, јутарњих минута: / цео 
нам је народ процесија једна / рафалом, у струку, зором прекинута“ (Ненадић 2003:57), након 
чега песник последњи пут даје глас свом  лирском јунаку: „Ни у цркву нисмо без оружја смели“; 
„Верујем у жертву, у идеју која / Не може подлећи злости у времену“ (Ненадић 2003:58).

Након тога, у последњим сонетима, песник као да, враџбински, дозива дух Принципов, 
који ће да пуцњем тргне, како каже, Српство. Ипак, он не крије песимизам: „За стотине лета наш 
је дом затрован“ (Ненадић 2003:60). Немоћан да учини било шта више, он магистралеом заврша-
ва један од најјезовитијих сонетних венаца, који је био тек увертира, повезивање са прошлошћу, 
дисконтинуитетом нерешавања не само једног, већ читавог низа питања националних идентитета 
до јуче братских и јединствених народа, чему космичку димензију даје последњи стих венца: 
„Пуцњем тргни српство, гледају небеса“ (Ненадић 2003:61 – курзив Р. Л.).

3. ЛАЖНО УТОЧИШТЕ

Пре него пажњу усмеримо на Уточиште, писано 1992-93. године, у Зрењанину, где је пес-
ник проводио ратне и дане, може се рећи, избеглиштва, потребно је нагласити да се у овом пери-
оду јавља један, могло би се рећи, тренд бекства од стварности у српској књижевности, чији ауто-
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ри остају, у извесној мери имуни на дешавања која трају око њих. О овоме је, подробније, на пољу 
прозе, писао Стојан Ђорђић, као о периоду иреализма у српској књижевности.2 Милан Ненадић, 
на пољу поезије, спада у ретке песнике3 који су, макар и имплицитно, говорећи о позадини ратних 
дешавања, реаговали на грозоморну стварност распада Југославије, чије је стварање омогућио, 
између осталог, и Принципов пуцањ.4 На пољу драме, занимљиво је скренути пажњу на два на-
слова, Александра Поповића – Баш-Бунар и Тамна је ноћ, док се у прози ратним дешавањима, 
експлицитно или имплицитно, баве Видосав Стевановић (Снег у Атини, 1992), Светислав Басара 
(Looney tunes, 1997), Горан Петровић (Опсада цркве Св. Спаса, 1997).5

Такође, пре говора о Уточишту, потребно је нагласити да се мисли, пре свега, на песништ-
во које је уметнички релевантно, не оно које је служило дневнополитичке сврхе.

Перспектива је, у Уточишту, премештена у прво лице множине. Тако, песник говори: „Ко 
ће да нас жали, ко да пусти сузу, / Који ли ће нитков да упали свећу / Кад згулимо кожу (окужену 
блузу) / Као ратник шињел са хиљаду рупа“ (Ненадић 2003:111). 

Мада је сама поема отворена стиховима: „Лепљиве летње и мемљиве зимске / Очајничке 
наше ноћи зрењанинске“ (Ненадић 2003:111), у другом делу песник доста експлицитније, 
визуелније представља атмосферу. Ноћи су аветињске, сред Баната, „Спале на чварке, шваргле, 
папке свињске / Од којих се чворнат, бљутав орден хвата“, то су „Ноћи хладетине, сточних изну-
трица / Крунисане свађом, пролазним презрењем“, атмосферу употпуњују „Медузе, јегуље, алге, 
морске змије“ (Ненадић 2003:112). 

2  Ђорђић, Стојан. (2015). Иреалистичко доба : српска књижевност од 1990. до 2010. Београд: Службени гласник. У 
предговору овој књизи, пак, Ђорђић примећује како је српска књижевност у периоду од двадесет година, наставила 
„вишедеценијску традицију одолевања ванкњижевним притисцима“ (стр. 11), да српске писце нису интересовали 
„ратни сукоби, распад државе, избеглице, погибије и страдања појединаца и породица“, већ да је за њих други 
изазов био јачи – „онај који је и до тада био доминантан, што значи откривати шта даје смисао постојању и народа и 
појединца, и човека и човечанства, дакле, онај примарни изазов књижевне креације, који се не састоји у описивању 
догађаја […] већ у естетском артикулисању егзистенцијалне ситуације“ (исто). Мада је могуће сложити се са 
Ђорђићевим дефинисањем овог периода у српској књижевности као иреалистичког, могуће је исказати неслагање 
са ставовима да би овакви „ванкњижевни притисци“ – рат, избеглице, страдање појединца и колектива – могли на 
било који начин да утичу на еволуцију књижевности једног народа или једног језика у негативном смислу. Наиме, 
Ђорђић примећује да након овог рата нема бурних и драстичних промена у књижевности као што је то било након 
Првог, али и Другог светског рата. Чињеница је, пак, да до бурнијих промена у цивилизацији, макар западној, долази 
ипак након светских ратова, него након грађанског рата у Југославији, те самим тим не треба да чуди што у српској 
књижевности нема новаторстава равних онима када су Винавер и Црњански били повратници са фронта. Уколико, 
с тим у вези, већ имамо у виду чињеницу да се ради о грађанском рату, чија је природа значајно друкчија од оне 
коју су имали сукоби између Савезника и Осовине. Ђорђић приступа тематици која сачињава тадашњу реалност са 
становишта „описне“, тј. уже схваћене реалистичке поетике, притом испуштајући из вида да императив стварности 
не мора нужно да диктира уметничку вредност дела, тј. да га девалвира. На пример, и Плава гробница М. Бојића и 
Јама И. Г. Ковачића – наведимо само најупечатљивије – настале су у време догађаја о којима говоре, али то ни на који 
начин не утиче на њихову уметничку вредност. Напротив. Овакав отклон је било потребно направити управо зато 
што се Ненадићево Уточиште и Угрушак баве догађајима непосредно у време ратног стања, суочавају се са свим 
оним што Ђорђић сматра да би било контрапродуктивно за развој књижевности, али доказују управо супротно.

3  Тихомир Брајовић, на пример, у свом прегледу српске поезије друге половине ХХ века (Кратка историја преобиља) 
истиче и примере Стевана Тонтића (Сарајевски рукопис, 1993), и такође примећује да се велики број песника 
окреће даље од тематике рата. Ипак, треба приметити да Брајовић у свом изузетно опширном прегледу и свим 
разгранатостима његове перцепције савремене песничке сцене, ни речи не говори о Ненадићу – као ни другим 
песницима из његовог круга. Мада овај поступак није сасвим јасан – јер се ради о песницима који су у великој мери 
обликовали идентитет српске књижевности – могуће је да је ауторов поглед на овај период српске књижевности био 
пре усмерен на оне песнике који су у свом стваралаштву више комуницирали са новим, поетикама обликованим 
постмодерним временом, на фону израза.

4  Занимљиво је приметити да, што се тиче савремене српске поезије, тек мали број остварења успешно обрађује 
тематику распада бивше државе. Могли би се, евентуално, издвојити још примери попут „Далеко је Sаnа river“ Боре 
Капетановића, „Риданица за Српском Крајином“ Анђелка Анушића – ако говоримо о песмама насталим у време 
догађаја о којима говоре. 

5  Није згорег приметити да су, и на пољу филма, веома убедљива остварења која се баве ратом, барем подједнако 
као у књижевности. Наведимо само примере попут: Кажи зашто ме остави, Подземље (Underground), Убиство с 
предумишљајем, Тамна је ноћ, Лепа села лепо горе. 
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Затим, као да евоцира стихове Драгише Ајдића АД-а, који каже „Не радуј се много / зори 
која свиће / Она увек иста / обележја носи“ (Ајдић 2005:54), и атмосфера у Уточишту, чији на-
слов крије горку иронију, јесте у потпуности аутодеструктивна: „У поноћне сате, у пићу до гуше 
/ Помешају се наше разнолике душе. / Тада смо најближе једноставном циљу / Остварењу жеље 
да нас нема више“ (Ненадић 2003:113). Они су створења заглављена између неба и земље: „Кри-
во нам је небо (ако се заплави) / Крива земља (што је на студени стврдла)“ (Ненадић 2003:116), 
заробљени у својој немоћи. На другом месту, Ненадић пише и како, од присутних: „Један псује 
небо, други земљу куне“ (Ненадић 2003:117).6 Царски инвалиди, курве, чланови владајућих и 
опозиционих странака, као нарочит додатак пакленој атмосфери, и обавезни „конобар Кербер“ 
који, клатећи се низ салу, доноси „нови отров у бокалу“. Овим, Ненадић још једном подвлачи 
да је важан предуслов за о(п)станак у Уточишту – као четвртој димензији постојања, далеко од 
Раја, Пакла и Чистилишта – да се не жели напоље, јер се не сме напоље, о чему ће бити више речи 
у наставку. 

Ипак, атмосфера споља долази – ту су, поменути, царски инвалиди, „на столу шишти – 
шара кашикара“, „Повратник с ратишта магнума се маша“ (Ненадић 2003:116-117). У свити 
којом командује „Дивљи бог Балкана“, присутни су, као и код Дантеа, Каин и Брут, а о национал-
ном префиксу оваквог једног демонског света, јасно сведоче етноними: „Ђетићи и Ере, Ликоте, 
Међеди“ (Ненадић 2003:117). Веза са Венцем за Гаврила очигледна је у зазивању крика, пуцња: 
„Кад би ове њиве умеле да крикну / У свему би адске туге било мање / Не би пропаст прешла у 
људску навику“ (Ненадић 2003:118). 

На крају, шта је Уточиште? – „Наша црна писта за узлет у Ништа“ (Ненадић 2003:118).
И ту је могуће вратити се стиху антејске повезаности човека и земље, где се јасно може да 

разликује везаност за огњиште од везаности за идеју националног – када Принцип каже да жели 
„да је свој на своме“, то је Принцип који је непоколебљив, који не може да осети да га издаје 
земља, колико га издају снага и вера у своје племе. Он иде у земљу и из земље ниче, док су ликови 
Уточишта, креатуре, демони, од земље одвезани. Они се са земљом не спајају, већ желе да их 
она прогута: „на овом свету још једино вреди / Своју смрт желети“ (Ненадић 2003:113).

У делу које следи, Угрушак, Ненадићево песништво поприма метафизички ниво нихили-
стичког поимања стварности. „Постоји ли, мајко, друго степениште / Осим проверено – сви на 
губилиште“ и „Сузе роне мртви, бољи од нас, виши“ (Ненадић 2003:121). „Живи су стигли мртве 
– не помаже ни чудо“, стих је који можда, истовремено, негира и потенцира есхатолошке, апока-
липтичне димензије једног догађаја (Ненадић 2003:124). Оно што (до)даје на драматичности сли-
ке, догађаја, јесте чињеница да, иако је атмосфера као пред Страшни суд – Чудо, које је обећано 
као централни „доказ“ вере остаје беспомоћно, као да песник имплицитно пита који је смисао 
Чуда након страдања. 

Ако је везаност за земљу, односно, трагичност преживљеног избеглиштва једно од изво-
ришта Ненадићевог поимања стварности као застрашујуће, степен нихилизма је у песми „Бежећи 
од пакла“ попримио нове димензије: „Дама у жеженој свили / На Теразијама своди рачун гласно 
– / На ратишту нисмо ни били, / Ко је видео ратиште / Где смо победили! // А која румен с њеног 
лица сија / Победа и није могла бити другачија“ (Ненадић 2003:125), као и слика у којој један 
Крајишник, избеглица, тражи, што оставља утисак извесне гротеске, ватре, да запали цигарету: 
„Кад је родна груда / Нестала у диму / Што не би робље и вазали. / Нека се пуши, нека испарава / 
Само ти, роде, ужди, само ти запали“ (Ненадић 2003:126). У песми „Градски центар“, већ када је 

6  Ове је стихове, о простору заглављеном између неба и земље, између раја и пакла, занимљиво сагледати и у контексту 
косовског завета, можда као и апсолутни недостатак вере у одабир награде на небесима заслужено страдањем на 
земљи. „Уточници“ лебде, везани чак ни за кафанске столице на којима проводе дане, без свести о припадности 
народу, постајући сушта супротност вредностима оличеним у лику Гаврила Принципа, о ком је било речи, али исто 
тако допуњавајући његову скептичност по питању свести једног народа – тј. његових појединаца неспособних да се 
жртвују за  циљеве колектива – којег је, пред очима небеса, потребно будити пуцњевима, чији је дом „за стотине лета 
[…] затрован“.
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прошао рат, последице такође остају видљиве. Град је „Содома коју је мир скројио по мери рата, 
/ А људе свео на црве, свео на пуноглавце“ (Ненадић 2003:131).

Угрушак, који онемогућава уобичајен проток крви – а симболизујући немогућност поврат-
ка у пређашње, „нормално“ стање – затворен је песмом „Српски младићи“, писаној крајем 1992. 
године. Само у стиховима којима је песма отворена: „Спавајте младићи, везани сечени. / Спавајте 
младићи, рано доречени“ (Ненадић 2003:137), а притом не улазећи у дискурс дневне политике, 
Ненадић сумира сву трагичност једног ратног страдања, које подразумева заувек прекинуту мла-
дост, пре времена свеле пупољке.

На крају, занимљив је и деветоделни „Страшни суд“, писан мање од годину дана након „Уто-
чишта“, у септембру 1993. године. Сличност у доживљају безнађа се огледа и у мотивима суоче-
ности небеског и земаљског: „Одоздо гледа Нико, / Одогзо буљи Свеједно“ (Ненадић 2003:141), а 
присутно је и реинтерпретирање косовског завета на плану појединца: „Обилић и Принцип што су 
рекли негда, / Схватам, прво, као унутрашњи мегдан“ (Ненадић 2003:142). Управо оваквим стихо-
вима, Милан Ненадић успева да своје песништво преусмери са тражења и проналажења кривца 
у другом, осим у сваком од нас појединачно, немогућнима за сукоб са собом, радима за кавгу са 
другим. Управо, уколико се упореди интроспективност присутна у својеврсној ресемантизацији 
лика Гаврила Принципа, са „дружином са вешала“ у Уточишту, јасно је да осећај тескобности у 
случају потоњих има своје извориште, између осталог, и у аутодекструктивности која потиче из 
одлагања суочавања са собом. Ако се као репер узме систем вредности за који свој живот полаже 
Гаврило Принцип, онда је јасно да „уточници“ управо беже од суочавања са таквим системом, од 
припадности било чему до осећају задовољености примарних нагона.

Разочараност, односно, уверење да „ореол, који краси главу свету / Нема везе са мном на 
овоме свету“ (Ненадић 2003:142), сумирана је, објашњена последњим стиховима петог дела 
„Страшног суда“: „А Србија (Народ, Сиротиште, Очух) / Једва хвата ваздух кроз стегнуту омчу, / 
А Сербиа (Владар у безбедном шанцу) / Напросто се сасу, сатра у шампањцу“ (Ненадић 2003:145). 
На овом би се месту дала повући више но јасна паралела са Црњансковом Сербиом, поемом о 
разочарењу човека који је своју звезду тражио у idei, представи Србије, тј. Сербији, до тада се 
не сусревши са разбацаним гробовима војника у Грчкој, страдалим за идеју која је утемељена на 
њиховим безименим крстачама. Непуних седамдесет година између две поеме, а modus vivendi 
једног народа се ни на који начин није променио, што је додатна потпора за Ненадићев песимизам 
у песмама из овог периода. Не ради се, дакле, само о испољавањима ратне трагедије – глади, не-
маштини, избеглиштву, страдањима, нестанцима – већ и о суочавању са свешћу да се, коренски, 
ништа неће променити, и да ће мир, „кројен по мери рата“, бити само наставак манифестовања 
већ постојећег, нетакнутог менталитета. Ненадићево певање, на овом месту, прераста из осећаја 
заточености у једном јасно осликаном простору – Зрењанину за време грађанског рата – и прерас-
та у тужбалицу над судбином једног језика, али окренутој не уназад – ка догматичном призивању 
лирског инвентара лоше родољубиве поезије – већ унапред, према страху од понављања свега 
што се очима види. Можда најснажнија слика која овакву трагичност приказује, јесте у стихови-
ма: „Не пружамо руке а зрели за прошњу / Не иде беда уз ајдучку ношњу“ (Ненадић 2003:146), 
где је наслеђе историје схваћено, парадоксално, као нешто од егзистенцијалног значаја, али ис-
товремено и као претња по опстанак – живодатно, а истовремено и потенцијално смртоносно.

Песник завршава „Страшни суд“ песимистички, стихом: „Не пронађох сврху“ (Ненадић 
2003:151).

4. DIXI (?)

Сама потреба за оваквим сагледавањем једног аспекта стваралаштва Милана Ненадића, 
проистекла је и из жеље да се више пажње обрати на стваралаштво једног од наших најплоднијих 
песника, али и као потреба за тражењем одговора на то како је изгледало српско песништво 
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сучељено са новим ратним немирима. Није сувишно подсећати да, осим есеја или антологија као 
својеврсних прегледа – мада је мали број оних које нису тематске, доминантно оне „љубавних 
песама“ – на пољу историје српске књижевности суштински не постоје ни приручници, некмоли 
озбиљније студије или монографије на тему развоја савременог српског песништва. Даље, ова-
кав приступ Ненадићевој поезији отвара и простор за нова питања – да ли се раскорак између 
књижевности и стварности деведесетих јавља зато што је књижевност одавно постала постмо-
дерна, а грађански рат који је вођен своје корене има у питањима нерешеним још од, може се 
рећи, илирског доба? Да ли су узроци овог мимохода поетички или политички, јер, евидентно 
је – а што је могуће показати на Ненадићевом примеру – да стварност итекако може да буде под-
лога за врсно стваралаштво, те да однос према реалним догађањима није гарант уметничког (не)
успеха.7

Ненадић је у овом периоду свог стваралаштва остварио полемику и са традицијским сим-
болима једног народа и језика, са књижевношћу која стоји као темељ западне цивилизације, са 
садашњошћу која је – све и да је само извршио лирски попис затеченог стања – демонска, а при-
том изражавајући скепсу по питању будућности. Сва три временска плана полазе од Венца за 
Гаврила до Страшног суда. Митолошко је присутно у самом прометејском чину Принциповом и 
казни која следи – с тим што Громовник, који је оковао титана, у овом случају никада са Кавказа 
није ослободио побуњеног – а литерарно, нарочито оно дантеовско, натуралистичко приказивање 
Пакла, у понашању оних који траже своје „уточиште“. 

С тим у вези, занимљиво је приметити како је код Ненадића, што је већ поменуто, Уточиш-
те мимо сва три Дантеова ентитета оностраног. Не може се више бити сигуран да ли је Уточиш-
те Пакао и Чистилиште само за песника, а Рај за све остале? Јер, за разлику од Дантеовог Пакла, 
Уточиште као да даје одвезане руке свима који се у њему затекну. Они нису кажњени, per se, као 
код Дантеа – где у прве кругове иду они који нису могли да контролишу страсти, а у ниже сфере 
они који су свесно починили смртне грехове. У овој егзистенцијалној сфери, у Уточишту, чини 
се да постоји свесно потенцирање страсти, да би се побегло од свести, од унутрашњег мегдана 
са собом и суочавања са простором изван. Све је присутно у њему: прождрљивост, похота, похле-
па, пијанство, властољубље, издаја. И, ниједном речју говорећи о призорима са ратишта, Ненадић 
наводи читаоца да се запита – ако је то уточиште, како ли је тек тамо одакле се у њега побегло?

Потребно је, на крају, запитати се и то, да ли је рат који је обележио распад СФРЈ, суштин-
ски, извориште демонизоване стварности и песимизма код Милана Ненадића? 

Чак и уколико се посматра ван контекста претходних и књига које су уследиле, слике 
Зрењанина у ком је песник живео, само су карика у ланцу који је, заправо, истовремено лиризо-
вани плач и осећање тескобе пред судбином једног језика, једне традиције једног народа, који из 
прошлости усваја оно догматско, окоштало, гардеробу и екстеријер, несвесно се одричући суш-
тинског, оног духовног које је поделило књижевнике средином шездесетих, када се поново покре-
нула прича о „косовском опредељењу“8. Тако се отвара простор за постојање и Србије и Сербије, 
и линија о којој говори Принцип, о племену које расуто спава, сада више не подразумева један 
народ у више туђих држава – какав је био случај до 1918. године – већ и расипање унутар себе. 
Овакве поделе нису више идеолошке, или не само идеолошке природе – како је то у Ћосићевим 
Деобама, на пример – оне су се доказале као манифестација печата судбине једног племена међу 
племенима, независно од временског одсечка. 

И Ђорђо Сладоје и Радивоје Микић, као аутори поговора издању изабраних Ненадићевих 
песама, под насловом Редна чаша, такорећи истовремено, пролазећи кроз Ненадићеву поезију 
примећују да се тон његовог песништва мења с краја прошлог, и почетка овог миленијума. Пре-

7  Управо, како је Зоран Мишић писао пре више од пола века, полемишући са поетиком социјалистичког реализма, 
гарант успеха у овој поетици није пуко инвентарисање стварности која се види. Деведесетих година, у нашој 
књижевности, као да је дошло до суштински обратне ситуације, у времену, како је названо, иреализма. 

8  Полемика вођена најоштрије између Зорана Мишића и Марка Ристића. Видети: Мишић, Зоран. (1976). „Шта је то 
косовско опредељење“, у: Критика песничког искуства. Београд: СКЗ.
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ма Микићу, Милан Ненадић у „пола капи росе“ почиње да пружа „и нешто од новостеченог 
поверења у ‘виши закон склада’“ (Микић 2012:180), односно, како пише Сладоје, песник „све 
чешће израња на чисте и свијетле духовне пропланке“ (Сладоје 2012:186). 

Премда јесте истина да – а Ненадић ће наставити да пева и о догађајима за време НАТО 
агресије 1999. године, на ништа мање уверљив начин – песник мења тематске оквире који га 
интересују, осећање изгубљености једног народа на историјском путу не јењава, што је нарочи-
то видљиво из текста приложеног у Летопису Матице српске, након једнострано проглашеног 
отцепљења Косова и Метохије, где пише: „Разумети наше стање? Тешко, претешко. Научио сам 
да је народ чудна вода текућица, наћи ће неки пут, мора тећи. (Али, знам, из историје као и из 
географије да постоје реке понорнице)“ (Ненадић 2008:596).

На самом крају, може се закључити да је песништво из овог периода Милана Ненадића 
могуће посматрати као један успешан поетички модел једног poeta vates-a односа према ствар-
ности и духу народа, али без певања у дневнополитичком или патетично-носталгичном дискурсу, 
успешно остварујући корелације са делима, представама и симболима који су темељ једног на-
рода у оквирима једне цивилизације, где аутор успешно комбинује индивидуална и колективна 
искуства, остављајући не само вредно уметничко дело, већ и сведочанство о постојању једног 
времена и у једном времену. 
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DEPICTIONS OF HELL IN POETRY OF MILAN NENADIĆ AND THEIR SOURCES

Summary

One of the most important figures in contemporary Serbian poetry, who remains at the top of Serbian 
literary scene for almost half a century now, Milan Nenadić, in his poetry books from the last decade of the 20th 
century, and at the beginning of the new millenium – titled Venac za Gavrila (Crown of sonnets for Gavrilo, 1991), 
Utočište (Sanctuary, 1994), Ugrušak (Thrombus, 1997), Opšti odar i nove pesme (Common catafalque and new 
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poems, 2001) – presents mostly demonized picture of reality, with depictions of hell similar to those that are de-
picted by the poets for centuries now – from Homer, Virgil and Dante onwards.

The idea of the paper is to, by methods of interpretation, corellation and integration into context of most 
significant works of world and Serbian literature that deal with a similar subject, analyze and present the sources 
of such a presentation of the reality, bearing in mind the importance of the historical context in which the poems 
were written. Also, one thing to remember, is the fact that the poet himself confirmed that the origins for his poems 
were the empiric experience of reality during the Civil war in ex-Yugoslavia. 

Further significance of the paper, the author of the project sees in the fact that period from late 20th century 
onwards, in Serbian literature, is presented as the period of irrealism, with many a writers stepping away from 
dealing with occurrences of which the consequences are present even today. In that sense, the analyzing of a liter-
ary contribution such as Nenadić’s – comparing him with the poets that dealt with similar subjects – would be of 
importance for further investigation into the field of relationship of Serbian authors with reality in this period, as 
well as the Civil war as one of the sources that inspired such infernal depictions of everyday reality.

Keywords: demonized reality, history, Milan Nenadić, poetry, war.
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Mirza Mejdanija

L’INDUSTRIA, IL BOOM ECONOMICO E UNA NUOVA 
LETTERATURA ITALIANA

Tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta l’Italia vive una nuova rivoluzione industriale che crea una nuova realtà, 
caratteristica dei paesi moderni e sviluppati. Il miracolo economico italiano è un periodo di forte crescita economi-
ca e di sviluppo tecnologico vissuto dall’Italia. Il progresso economico e industriale cambia le condizioni materiali 
della vita degli uomini così come i rapporti sociali, i comportamenti e la mentalità. Anche la letteratura si adatta ai 
cambiamenti sociali. Elio Vittorini, Italo Calvino, Umberto Eco e Franco Fortini capiscono che la letteratura deve 
seguire i cambiamenti sociali nati con il boom economico. I protagonisti dei romanzi di questo periodo, dopo un 
periodo di smarrimento e di resistenza iniziali, vengono completamente assorbiti dagli ingranaggi del sistema, per 
poi trasformarsi in oggetti, in cose. L’alienazione e la meccanicità del lavoro industriale sono interiorizzate dal 
personaggio del lavoratore che finisce per perdere la sua individualità e per ridursi a un oggetto di vita propria, 
d’interiorità e di autonomia.

Parole chiave: sviluppo, consumismo, divario territoriale, flussi migratori, alienazione

1. INTRODUZIONE

Verso l’inizio degli anni Sessanta l’Italia vive il periodo di una nuova rivoluzione industriale e di una 
nuova realtà, diventando uno dei paesi più moderni e sviluppati. Il boom economico italiano è il periodo 
di forte crescita economica e di sviluppo tecnologico compreso tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta. 
Vittorini si rende conto che la letteratura è in ritardo nel seguire la situazione sociale nata con lo sviluppo 
industriale, altri inttelletuali ritengono che, per sapere quali risposte deve dare la letteratura, devono os-
servare i mutamenti della società e delle sue abitudini. Nasce un dibattito vivace, accompagnato da una 
produzione narrativa che descrive il mondo industriale e da romanzi che tematizzano il mondo della fab-
brica. Quello che ci proponiamo in questo articolo è di scoprire quale è il rapporto che unisce l’industria 
e la letteratura, quindi quali sono i tratti caratterizzanti di questi romanzi.  

2. IL MIRACOLO ECONOMICO ITALIANO

Il periodo della ricostruzione postbellica in Italia finisce tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli 
anni Sessanta. Comincia l’era di una nuova rivoluzione industriale e il paese vive una nuova realtà, 
caratteristica dei paesi moderni e sviluppati. Il miracolo economico italiano, il cosiddetto boom econom-
ico, è il periodo di forte crescita economica e di sviluppo tecnologico di cui è protagonista l’Italia tra gli 
anni Cinquanta e gli anni Settanta. Il progresso economico e industriale cambia le condizioni materiali 
della vita degli uomini, così come i rapporti sociali, i comportamenti e la mentalità; di conseguenza cam-
bia la cultura e quindi la letteratura che, come sempre, si adatta al contesto. Il boom economico italiano 
trasforma in modo evidente persino il ruolo sociale dell’intellettuale. Infatti ora l’intellettuale non gode 
più di quella grande autonomia e di quella libertà di pensiero che gli erano proprie nelle epoche prec-
edenti; ora è un salariato dell’industria culturale e dipende fortemente dal gusto editoriale, giornalistico 
e televisivo.
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A partire dal 1947 l’Italia gode di continui finanziamenti provenienti dal Piano Marshall, valutabili in 
circa 1,2 miliardi di dollari dell’epoca. La fine del piano e quindi delle sovvenzioni coincide con il cul-
mine della guerra di Corea (1950-1953), il cui fabbisogno di metallo e altre materie lavorate stimola la 
crescita dell’industria pesante italiana. Si pongono così le basi di una crescita economica spettacolare, 
che raggiunge l’apice nel 1960 ma che continua fino alla crisi petrolifera del 1973 trasformando l’Italia 
da un paese sottosviluppato dall’economia prevalentemente agricola a una delle nazioni più sviluppate 
del mondo. Questa grande espansione economica è determinata dalla capacità di sfuttare le opportunità 
offerte dalla favorevole congiuntura internazionale: più che l’intraprendenza e la lungimirante abilità de-
gli imprenditori italiani, è stato fondamentale l’incremento vertiginoso del commercio internazionale e 
il conseguente scambio di prodotti che lo ha accompagnato. Grazie a questa apertura, il sistema produt-
tivo italiano si rivitalizza, è costretto ad ammodernarsi e ricompensa i settori più dinamici. Ulteriori fat-
tori decisivi sono la scoperta di nuove fonti di energia e la trasformazione dell’industria dell’acciaio. La 
scoperta del metano e degli idrocarburi in Val Padana, quindi la realizzazione di una moderna industria 
siderurgica sotto l’egida dell’IRI, permette di fornire alla rinata industria italiana acciaio a prezzi sempre 
più bassi.
 Il maggiore impulso a questa espansione viene appunto da quei settori che hanno raggiunto un alto liv-
ello di sviluppo tecnologico e una diversificazione produttiva che consentono l’ingresso dell’Italia nel 
Mercato comune1. Il settore industriale registra così un incremento medio della produzione del 31,4%. 
Tuttavia il miracolo economico non sarebbe stato possibile senza il basso costo della manodopera. 
Negli anni Cinquanta l’alto livello di disoccupazione fa sì che la domanda di lavoro superi abbondante-
mente l’offerta, ripercuotendosi sull’andamento dei salari. Nel dopoguerra i sindacati sono deboli, non 
riescono ad avere potere contrattuale perciò la produttività continua ad aumentare indisturbata. Anche 
la politica agricola comunitaria asseconda questa tendenza, prevedendo essa stessa benefici e incentivi 
destinati prevalentemente ai prodotti agricoli del Nord Europa: tendenza del resto che è inevitabile, visto 
il peso specifico ormai raggiunto da aziende quali Olivetti e Fiat dentro e fuori dall’Italia, e la potenza 
di capitani d’industria come Gianni Agnelli rispetto ai deboli governi della Prima Repubblica. Il sistema 
economico marcia a pieno regime, il reddito nazionale cresce e la nazione è rinfrancata dall’incremento 
dell’occupazione e dei consumi. Il popolo si dimentica finalmente degli anni bui del dopoguerra, quando 
il paese era ridotto a brandelli. I probemi da affrontare sono ancora tanti, tuttavia prevale un clima di 
ottimismo.

3. IL DIVARIO FRA NORD E SUD, LE GRANDI MIGRAZIONI 

La prevalente concentrazione industriale e le condizioni di maggiore produttività agricola e terziaria nel 
Nord del paese continuano ad alimentare una situazione di forte divario territoriale, con implicazioni 
sociali oltre che economiche. Anche l’integrazione nel mercato internazionale finisce con il rafforzare 
le disparità perché gli sforzi volti ad acquisire una maggiore competitività hanno interessato soprattutto 
le aziende proiettate sul mercato internazionale, concentrate prevalentemente nell’Italia del Nord. Nel 
1960, infatti, quattro regioni settentrionali assorbono un volume di redditi da lavoro di 4,099 miliardi, 
praticamente il doppio rispetto a quello relativo a sette regioni centro-meridionali. La situazione resta 
pressoché immutata persino dieci anni dopo, confermando così il carattere dualistico del sistema eco-
nomico italiano. Il divario territoriale non riguarda soltanto gli aspetti della vita economica ma interessa 
anche quelli più propriamente demografici.
 Negli anni Cinquanta la popolazione italiana registra sia un incremento medio annuo del sei per mille 
che un andamento decrescente della natalità e della mortalità, allineandosi così con i valori registrati già 
1  Le esportazioni italiane di questi anni sono segnate da una forte crescita, aumentano di 4,5 volte quelle meccaniche, quasi 

quadruplicano quelle chimiche. Le esportazioni di prodotti meccanici e chimici, all’inizio del boom pari all’84,5%, arrivano 
alla fine al 161%. Nell’ambito del settore meccanico i maggiori incrementi riguardano i prodotti finiti, in particolare le 
macchine da scrivere e da calcolo. Per il tessile, invece, la situazione peggiora nei primi anni Cinquanta con l’accentuarsi 
della concorrenza internazionale e la perdita di alcuni mercati tradizionali come quelli dell’America del Sud.
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da tempo in altri paesi europei. Tuttavia i diversi tassi di natalità e di mortalità, dovuti anche alla dif-
ferente struttura per età della popolazione, configurano una sorta di dualismo demografico. In soli dieci 
anni l’incremento demografico è pari a circa 3 milioni ma è più sostenuto nelle regioni centro-settentri-
onali che in quelle meridionali, nonostante queste ultime abbiano registrato un più elevato tasso di na-
talità e un più basso tasso di mortalità. Gli effetti dei flussi migratori, interni e verso l’estero, sono infatti 
superiori a quelli del movimento naturale, e influenzano in modo decisivo la distribuzione geografica 
della popolazione, strettamente connessa con l’evoluzione delle vicende economiche.2 Gli spostamenti 
interni accentuano il livello di concentrazione demografica nelle città capoluogo di provincia facendone 
aumentare in modo considerevole il numero degli abitanti. Tra il 1951 e il 1961, in sostanza, si consolida 
quel processo di intensa urbanizzazione che ha interessato il paese fin dalla sua unificazione e a cui si 
contrappone il progressivo spopolamento delle zone montane. L’incremento demografico e produttivo 
rendono possibile il boom economico, grazie al quale i beni un tempo elitari, come l’automobile, diven-
tano beni di massa. Nel dopoguerra, per esempio, i calzaturifici della provincia lombarda conoscono una 
forte crescita, seguita da un vistoso incremento di manodopera femminile.

4. IL CONSUMISMO E L’ALIENAZIONE 

Gli anni della grande espansione sono anche teatro di straordinarie trasformazioni riguardanti lo stile di 
vita, la lingua e i costumi degli italiani, seguite da un miglioramento del tenore di vita delle famiglie. 
Nelle case di coloro che possono contare su uno stipendio e su un posto di lavoro stabile cominciano 
a entrare numerosi beni di consumo durevoli, come lavatrici e frigoriferi, mentre le strade iniziano a 
riempirsi di automobili, sopratutto di FIAT 600 e 500. Dopo le autostrade costruite già sotto il fascismo 
(come l’Autostrada dei Laghi e l’Autostrada Firenze-Mare), vengono costruite anche le prime auto-
strade di moderna concezione, per esempio l’Autostrada del Sole che collega Milano a Napoli. Con le 
nuove vetture e lo sviluppo sia delle strade che delle autostrade si diffonde l’abitudine delle vacanze 
estive e invernali, al mare o in montagna, e si verificano i primi ingorghi cui consegue l’aumento ver-
tiginoso di incidenti stradali. Tuttavia nessuna invenzione ha un ruolo così rilevante nel mutamento 
delle abitudini della società quanto la televisione. Nonostante all’inizio, a causa dello scarso numero 
di apparecchi presenti sul territorio nazionale, la televisione favorisca nuove occasioni d’incontro, man 
mano che diventa un bene comune impone un uso passivo e familiare del tempo libero a discapito delle 
relazioni di carattere collettivo e socializzante, fino a modificare profondamente i ruoli personali e gli 
stili di vita oltre che i modelli di comportamento. 
Fino al 1962, in Italia, un lavoratore dipendente poteva lavorare fino a un massimo 200 ore al mese, 
secondo la legge per un totale di cinque giornate lavorative di nove ore e un sabato lavorativo di cinque. 
Dopo i numerosi scioperi contrattuali del 1969-1970, si è arrivati a 173 ore mensili per gli operai e gli 
impiegati. Il lavoro viene straordinariamente semplificato grazie alla catena di montaggio che sposta il 
materiale in fabbricazione alle successive stazioni di lavoro, dove gli operai montano le parti componen-
ti. Con questo sistema gli operai si riducono a ripetere un grande numero di volte un lavoro abbastanza 
semplice. Questi gesti ripetittivi e privi di competenze professionali da una parte fanno diminuire note-
volmente i costi di produzione, dall’altra causano l’alienazione dell’operaio:

2  È il decennio in cui il tasso medio annuo di crescita della popolazione residente nei centri urbani più popolosi è pari al 21,7 
per mille, più che triplo rispetto a quello generale. Un’importante conseguenza di questo processo è l’imponente movimento 
migratorio. È stato calcolato che nel periodo tra il 1955 e il 1971, quasi 9 150 000 persone siano state coinvolte in migrazioni 
interregionali. Nel quadriennio 1960-1963, il flusso migratorio dal Sud al Nord raggiunge il totale di 800 000 persone 
all’anno. Gli anni Sessanta sono, ovviamente, teatro di un rimescolamento formidabile della popolazione italiana. I motivi 
che inducono prevalentemente la popolazione rurale ad abbandonare il loro luogo d’origine sono diversi e tutti hanno a 
che fare con l’assetto fondiario del Sud, con la scarsa fertilità delle terre e con la polverizzazione della proprietà fondiaria, 
causata dalla riforma agraria del dopoguerra che ha espropriato i latifondisti e che ha suddiviso la proprietà terriera in lotti 
troppo piccoli. 
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Il lavoro stesso non dava alcun aiuto; non richiedeva l’accompagnamento del pensiero, andava avanti per 
conto suo tirando le nostre mani perché nella fabbrica non era possibile fare altro. I discorsi che si facevano 
erano anch’essi un’abitudine, sempre gli stessi. Solo quando il lavoro stava per finire e s’aspettava l’uscita 
pulendo le macchine e riordinando i posti, si allentavano le smorfie e i discorsi diventavano diversi, più 
larghi, anche se solo di due parole.3

Tuttavia, nonostante lo sviluppo industriale, i costumi e la psicologia collettiva sono ancora influenzati 
dalla cultura popolare del mondo contadino e da certi valori e rituali tradizionali. I legami di parentela, 
le reti di solidarietà familiare, la raccomandazione del parroco o del notabile di turno, la proverbiale 
arte di arrangiarsi e la ruvida furbizia ereditata dalla gente di campagna, il controllo sociale esercitato 
dal vicino continuano a condizionare la vita e i modelli di comportamento individuali. In quegli anni, in 
sostanza, in Italia è in atto una trasformazione per certi aspetti rivoluzionaria sul piano strutturale, ma 
assai più circoscritta sul piano culturale e sociale.

5. VITTORINI E LA SUA PROPOSTA DI UNA LETTERATURA LEGATA 
ALL’INDUSTRIA 

Il primo intellettuale che intuisce il rapporto tra letteratura e realtà industriale è Vittorini. Fonda con 
Calvino la rivista Il menabò di letteratura e, nel numero 4 del 1961, dedica tutto lo spazio al legame 
tra industria e cultura. Secondo Vittorini la letteratura ritarda a seguire la nuova situazione sociale nata 
con lo sviluppo industriale del paese, inoltre ritiene che la letteratura non debba restare ai margini della 
vita nazionale né limitarsi a descrivere la fabbrica moderna, bensì che debba esaminare gli intensi cam-
biamenti antropologici generati dallo sviluppo industriale per poi rappresentarli. Lo scrittore dovrebbe 
cambiare la prospettiva da cui guarda il mondo e utilizzare nuove tecniche e linguaggi adatti alla realtà 
industriale:

I significati di una realtà dipendono dagli effetti infiniti che si producono in essa a partire da una certa causa. 
(...) E la realtà industriale è dal mondo degli effetti messo in moto a mezzo delle fabbriche che può prendere 
i significati suoi. Poco importa che il mondo delle fabbriche sia un mondo chiuso. La verità industriale 
risiede nella catena di effetti che il mondo delle fabbriche mette in moto. E lo scrittore, tratti o no della vita 
di fabbrica, sarà a livello industriale solo nella misura in cui il suo sguardo e il suo giudizio si siano com-
penetrati di questa verità e delle istanze (..) ch’essa contiene.4

Sostiene che l’indagine letteraria della vita industriale “doveva portarci presto o tardi a raccogliere testi 
che ci consentissero di vedere a qual punto le ‘cose nuove’ tra cui oggi viviamo, direttamente o indiretta-
mente, per opera dell’ultima rivoluzione industriale abbiano un riscontro di ‘novità’ nell’immaginazione 
umana”5. Con le sue tesi Vittorini fa nascere un vivo dibattito tanto che al numero successivo della 
rivista partecipano Italo Calvino, Umberto Eco e Franco Fortini. Con degli articoli volti a “valutare 
quanto la rivoluzione industriale avesse modificato l’immaginario letterario e cioè quell’insieme e ap-
parato di segni (...) che convenzionalmente viene definito ‘letteratura’”6. Calvino ritiene che lo scrittore 
non debba solo rappresentare la scompigliata situazione dei rapporti umani e sociali che si è creata, ma 
impegnarsi a cercarne le vie di uscita. Eco ritiene che si debba trovare una risposta alla necessità di un 
nuovo linguaggio e conferma che l’ottica della nuova letteratura deve essere l’alienazione causata dalla 
realtà industriale. Dunque, si dovrebbe influenzare le scelte stilistiche e formali della letteratura, tesa a 
imitare i caratteri del mondo da rappresentare. Franco Fortini si contrappone alle tesi di Eco, è convinto 
infatti che la letteratura deve avere un atteggiamento di alterità totale e che perciò non deve trovare un 

3  Volponi, P. (1991). Memoriale. Torino: Einaudi., p. 112.
4  Vittorini. E., (1961). Industria e letteratura,  in: Volponi, P., (1991).  op.cit., p. 227.
5  Ibid.
6  Mariani, G./Petrucciani, M., (1982). Letteratura italiana contemporanea. Roma: Luciano Lucarini Editore., p. 239.
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nuovo linguaggio perché altrimenti diventa complice della realtà industriale neocapitalistica, nonostante 
ne debba seguire i cambiamenti sociali nati con il boom economico:

Nonostante il persistere di sacche di arretratezza, l’industrializzazione del dopoguerra raggiunge rapidam-
ente anche la provincia lombardo-piemontese, trasformando, con le antiche abitudini di vita, le linee di un 
paesaggio insieme geografico e letterario. L’urgenza delle verifiche, anche per quanto riguarda il problema 
del rapporto industria-letteratura, tocca non solo le grandi città, ma i centri più attivi e intraprendenti della 
provincia.7

Durante gli anni Sessanta questo dibattito viene accompagnato da una produzione narrativa che descrive 
il mondo industriale: “il romanzo è il genere letterario sul quale è possibile osservare alcuni dei più 
vistosi effetti di questo mutamento”8. Il primo scrittore che se ne interessa è Ottiero Ottieri prima con il 
romanzo Tempi stretti del 1957, poi con Donnaruma all’assalto del 1959. Nel 1962 lo segue Paolo Vol-
poni con Memoriale. I due scrittori, infatti, lavorano presso l’Olivetti, un’importantissima azienda nel 
campo della produzione di macchine da scrivere, e le storie dei loro romanzi sono ambientate proprio in 
questa fabbrica. Volendo instaurare un rapporto nuovo tra letteratura e lavoro, il presidente dell’azienda 
Adriano Olivetti concepisce un progetto ambizioso in base al quale inserisce gli intellettuali nel mondo 
industriale:

Ivrea, in particolare, trova nell’Olivetti l’impegno di una politica industriale attenta alla dimensione cul-
turale, all’integrazione fra vita della fabbrica e apporto degli intellettuali, ad un’elaborazione di principi 
teoretici che coinvolgano la società e l’ambiente. Le linee di questo progetto sono ampiamente svolte negli 
scritti di Adriano Olivetti (1901-60), presidente della società e figlio primogenito del suo fondatore.9

Nel 1953 la Finmeccanica promuove la rivista Civiltà delle macchine, alla quale collaborano i maggiori 
artisti e scrittori del tempo. A questo fervore si aggiunge l’iniziativa della rivista Il Menabò, diretta da 
Vittorini e Calvino e concepita sia per fare il quadro della situazione della letteratura italiana che per 
contribuire al suo rilancio. In Italia la cultura umanistica e quella scientifica sono sempre state distinte e 
tenute separate, quindi diviene impellente la necessità di abbattere il muro che le divide. Gli intellettuali 
giovani e aperti devono superare questo divario per adeguarsi alla cultura della modernità. Al fianco di 
Ottieri e Volponi ci sono altri intellettuali come Franco Fortini, Geno Pampaloni, Carlo Brizzolara e 
Giovanni Giudici, tutti impegnati a focalizzare i problemi dell’individuo nel contesto sociale. Nel 1945 
Olivetti pubblica il volume L’ordine politico delle comunità, poi nel 1952 Società stato comunità, realiz-
zando così un progetto dove una nuova comunità riconcilia le istanze opposte del socialismo e del capi-
talismo. L’intento di Olivetti è di tutelare la dignità dell’uomo nella sua integrità. Queste pubblicazioni 
stimolano non solo importanti iniziative culturali ma anche miglioramenti delle condizioni igienico-
sanitarie della fabbrica, tesi a rendere l’ambiente più vivibile, a integrarlo con l’edilizia circostante e a 
proteggere in modo maggiore gli operai e le loro famiglie.10

Poi ci sono scrittori che non collaborano strettamente con Olivetti che tuttavia esprimono la loro visione 
critica e problematica del mondo industriale, come Goffredo Parise nel romanzo Il padrone in cui mette 
in evidenza l’alienazione dell’individuo nel mondo industriale o ancora Lucio Mastronardi che con i 
romanzi Il calzolaio di Vigevano (1959), Il maestro di Vigevano (1962) e Il meridionale di Vigevano 
(1964) mostra gli squilibri sociali nati nella provincia lombarda dal sorgere dei numerosi calzaturifici. 

7 Zaccaria, G. (1991). Ivrea e Vigevano: la letteratura industriale, in: Volponi, P. (1991). Memoriale, Torino: Einaudi., p. 227.
8  Mariani, G./ Petrucciani, M. (1982). op.cit., p. 239..
9  Zaccaria, G. (1991). op.cit., pp. 227-228.
10  Adriano Olivetti costruisce nel 1959 l’edificio della mensa aziendale per rendere confortevole la pausa per il pranzo degli 

operai e impiegati. Fa costruire un grande edificio per permettere di servire contemporaneamente 2500 pasti. Nel suo 
stabilimento a Pozzuoli pone una grande cura, facendo attenzione e rispetto per il paesaggio e la realtà locale. Infatti, tutti 
i lavoratori possono vedere un po di cielo e di paesaggio circostante, e nessuno di loro è più lontano di sei metri dalla luce 
naturale del sole.
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Vittorio Sereni nella poesia Una visita in fabbrica descrive l’ambiente lavorativo come una sorta di 
crudele prigione. Primo Levi ha un atteggiamento diverso e, con la raccolta di racconti Il sistema peri-
odico, rappresenta il tentativo di rappacificare la cultura scientifica con quella umanistica.

6. LA NUOVA POETICA 

In questi romanzi emerge la contrapposizione fra due concezioni della realtà, quella razionalistica, piani-
ficata e scientifica del narratore, che prende in considerazione l’individuo del lavoratore solo in funzione 
delle sue capacità produttive, e quella dell’operaio proveniente da una cultura contadina che stenta a 
comprendere questa nuova logica e non riesce ad accettarla, poiché è abituato a ritmi di vita e a rapporti 
diversi. Emerge anche la secolare diffidenza dei contadini nei confronti della parola scritta, considerata 
una trappola tesa dal potere cittadino agli analfabeti e ai meno colti. Inoltre viene descritto l’ambiente 
della fabbrica moderna, che da una parte, a differenza di quella ottocentesca, si prende cura del benessere 
degli operai e ha un apparato organizzato ed efficiente per proteggere la loro salute; dall’altra invece li 
imprigiona in un sistema produttivistico alienante, trasformandoli in oggetti sprovvisti di individualità 
e di libertà, come fossero le appendici delle macchine. La narrazione dal punto di vista del lavoratore 
ha una grande forza di penetrazione critica e conoscitiva. Spesso, dopo un periodo di smarrimento e 
di resistenza iniziali, i protagonisti vengono completamente assorbiti dagli ingranaggi del sistema, per 
poi trasformarsi in oggetti, in cose. Il padrone, colui che detiene il potere economico, viene considerato 
come un essere superiore, supremo, crudele e inaccessibile; ed è a lui che deve sempre uniformarsi e 
adeguarsi la volontà dell’individuo, schiacciato e annullato. L’alienazione e la meccanicità del lavoro 
industriale vengono interiorizzate dal personaggio del lavoratore che finisce per perdere la propria indi-
vidualità e per ridursi a una cosa priva di vita propria, d’interiorità e di autonomia. Il lavoratore spesso 
diviene un automa, passivo e incapace di pensare; in un mondo pietrificato e assurdo e dove non esistono 
scelte alternative, esistono solo oggetti e non soggetti umani. Spesso il protagonista si convince che 
l’unica scelta possibile è quella tra l’essere un oggetto emarginato, distrutto e abbandonato dal sistema 
oppure un oggetto funzionante che si asserve alle richieste disumane del sistema. Il personaggio modello 
è l’operaio che sorveglia diligentemente il funzionamento della macchina e riesce a sventare il pericolo 
di una catastrofe con abilità e prontezza diventando così l’emblema dell’ordine imposto dall’intelligenza 
al caos della realtà. L’operaio vive la vittoria sul pericolo come una cosa semplice e banale, per lui è 
importante solo svolgere bene il proprio lavoro, dopo il quale può compiere gesti abituali. Il sistema fa 
accumulare velocemente ricchezza, concentrandola però nelle mani di persone spregiudicate e intrapre-
ndenti, tanto da trasformare le abitudini della provincia. Emerge così una nuova classe, quella dei ricchi 
industriali, arroganti e presuntuosi:

C’è da chiedersi quale rapporto intercorra fra queste opere e l’ideologia della fabbrica, come risulta dagli 
scritti e dai programmi di Adriano Olivetti. In che misura, in altri termini, il volontarismo riformatore si 
concilia con il carattere critico di opere che mettono in evidenza, preferibilmente, l’aspetto disumano e 
contraddittorio del mondo del lavoro, con il duro prezzo che occorre pagare alle sue conquiste. Il limite, 
difficile da percepire, dovrebbe essere cercato nella linea sottile in cui la scoperta del male si trasforma in 
un rifiuto radicale dei valori che lo producono, oppure lo addita per favorirne i rimedi.11

Il romanzo che apre la cosiddetta ‘letteratura industriale’ è Tempi stretti di Ottiero Ottieri. Vi è rap-
presentata la realtà industriale di Milano, le sue ripercussioni nel paesaggio urbano e nelle campagne 
invase dalle periferie, e le sue conseguenze nella vita degli individui, come la solitudine, le nevrosi e 
la depressione. Donnarumma all’assalto di Ottieri si ispira all’esperienza lavorativa dello stesso autore 
come psicologo inviato in una fabbrica recentemente aperta. L’iniziale esaltazione per questo nuovo 
incarico lascia presto spazio ai dubbi e alle delusioni, a conferma che l’intellettuale, con il suo diverso 

11  Zaccaria, G. (1991). op.cit., pp. 231.
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incarico, non riesce a rappresentare autenticamente la condizione operaia. Il momento più significativo 
del romanzo è l’incontro con Donnarumma, quando si rifuta di capire che può ottenere il lavoro solo 
presentandone la domanda. Nel suo comportamento troviamo la rabbia per l’ancestrale condizione di 
miseria e di ingiustizia sociale.
Anche Volponi con il romanzo Memoriale ci presenta un conflitto di civiltà e di cultura, il conflitto “fra 
la mentalità arcaico-contadina e quella moderno-industriale”12. L’io narrante è un contadino che, dopo 
l’esperienza della guerra e della prigionia, diventa operaio. Il conflitto è presente in più luoghi nel ro-
manzo, formando un’omologia simbolica che si inserisce nel tema più generale della malattia come una 
condizione applicata all’universo concentrazionario della fabbrica. Il rapporto lavoro-salute, ritenuto 
importante dal protagonista perché fonte di stabilità e di sicurezza, svanisce davanti alla progressiva 
scoperta dell’alienazione, della natura nemica degli uomini e dei luoghi. 
Lucio Mastronardi nel suo Calzolaio di Vigevano considera il processo di industrializzazione attraverso 
gli effetti risentiti dal personaggio e dal tessuto sociale. La dinamica economica viene osservata at-
traverso le conseguenze subite dal protagonista e la sua identificazione con la ‘roba’. Nel Maestro di 
Vigevano la prospettiva passa dalla terza alla prima persona e il protagonista non è più un operaio ma un 
maestro che si ritrova in un mondo sclerotizzato dalle ipocrisie e dai pregiudizi, dove l’ambiente scolas-
tico è giudicato in modo caricaturale e negativo, e dove regna una meschinità che non lascia spazio alla 
formazione e alla cultura. Il protagonista, soggiogato dalla rabbia e paralizzato dall’impotenza, non ri-
esce a trovare la via della liberazione né del riscatto, anzi retrocede in uno stato infantile fino ad alienarsi 
del tutto con gesti assurdi e soluzioni grottesche. Giuseppe Zaccaria trova che c’è molto di pirandelliano 
nel suo comportamento: “il guardarsi allo specchio, ad esempio, o la scoperta dell’estraneità alla pro-
nuncia del proprio nome; l’idea di pensare agli altri – qui ai superiori – nei gesti più comuni e volgari 
dell’esistenza, per ristabilire un illusorio ‘equilibrio interiore’”13. Il meridionale di Vigevano conclude 
questa trilogia affrontando sia il problema dell’industrializzazione che dell’emigrazione.
Goffredo Parise osserva, nel suo romanzo Il padrone, il percorso di un giovane provinciale che si in-
serisce progressivamente nella grande città e nel mondo della produzione. Il romanzo si sviluppa nei 
toni di una favola allegorica. Dopo un iniziale periodo di smarrimento e di resistenza, il protagonista si 
lascia completamente assorbire dagli ingranaggi del sistema, diventando un puro oggetto. Questo pro-
cesso è accelerato dalla frequentazione della famiglia del padrone, incarnazione del male, vista come 
una divinità infallibile e onnipotente.
Il sistema periodico di Primo Levi è una raccolta di racconti in cui si incontrano due figure, quella 
letteraria e quella tecnico-scientifica. L’operaio sorveglia diligentemente il funzionamento della mac-
china e riesce a sventare il pericolo di una catastrofe, così da diventare l’emblema dell’ordine imposto 
dall’intelligenza al caos della realtà.

7. CONCLUSIONE 

Il boom economico degli anni Sessanta produce una nuova rivoluzione industriale e il paese vive una 
nuova realtà, caratteristica dei paesi moderni e sviluppati. Il progresso economico e industriale non 
cambia radicalmente solo le condizioni materiali della vita degli uomini, ma anche i rapporti sociali, i 
comportamenti e la mentalità. Questo fa cambiare la cultura e la letteratura, che, come sempre, si adatta 
al contesto in cui nasce. Gli scrittori capiscono che devono cambiare la prospettiva da cui guardano il 
mondo e utilizzare nuove tecniche e linguaggi adatti alla realtà industriale. La figura letteraria presente 
nei romanzi di questo periodo è il lavoratore prigioniero di un sistema produttivistico alienante che lo 
trasforma in oggetto sprovvisto di individualità e di libertà. Finisce per perdere la sua individualità e 
diventare un automa, passivo e incapace di pensare.

12  Ivi, p. 230.
13  Ivi, p. 233.
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INDUSTRIJA, EKONOMSKI BUM I NOVA ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST 

Rezime

Pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća Italija živi novu industrijsku revoluciju koja stvara novu realnost, 
karakterističnu za moderne i razvijene zemlje. Italijansko ekonomsko čudo je period jakog ekonomskog rasta i 
tehnološkog razvoja. Ekonomski i industrijski napredak mijenja materijalne uslove života ljudi kao i društvene 
odnose, ponašanje, mentalitet. I književnost se prilagođava društvenim promjenama. Elio Vittorini, Italo Calvino, 
Umberto Eco i Franco Fortini shvataju da književnost mora slijediti društvene promjene nastale ekonomskim 
bumom. Protagonisti romana ovog perioda, nakon perioda početne izgubljenosti i otpora, bivaju u potpunosti 
uvučeni u sistem, da bi se onda pretvorili u predmete, stvari. Alijenacija i mehaničnost industrijskog posla bivaju 
interiorizirani od strane lika radnika koji na kraju gubi svoju individualnost i svodi se na objekat lišen vlastitog 
života, interiornosti i autonomije.

Ključne riječi: razvoj, konzumizam, teritorijalni rascjep, migracijski tokovi, alijenacija
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SLIKE INDIJANKI U ROMANU TOMASA KINGA SVE DOK JE 
TRAVA ZELENA I VODE TEKU1

U ovom radu, analizirani su, kroz perspektivu imagologije, stereotipi koji sačinjavaju negativne slike o Indijan-
kama u Kanadi i Americi u romanu Tomasa Kinga Sve dok je trava zelena i vode teku2. Imagologija, grana kom-
parativne književnosti, bavi se proučavanjem slika Drugog u književnosti i predstavlja naročito zahvalan teorijski 
okvir za proučavanje slike Indijanaca u američkoj i kanadskoj književnosti. Zbog kolonizacije severnoameričkog 
kontinenta, Indijanci su od početka doseljavanja belaca bili marginalizovani i prikazivani kao inferirorni i po-
tlačeni etnički obojeni Drugi. U dominantom diskursu, Indijanke su bile dvostruko marginalizovane zbog svoje 
rodne i etničke pripadnosti. Etnička i rodna drugost svakako su tema Kingovog romana koji govori o višestrukoj 
marginalizovanosti Indijanki.

Ključne reči: imagologija, Drugi, Indijanke, Tomas King, Sve dok je trava zelena i vode teku

1. UVOD

Imagologija, kao oblast komparativne književnosti koja se bavi proučavanjem predstava o Dru-
gom u književnim delima i drugim medijima, pokazuje se kao naročito koristan okvir za proučavanje 
tema i ideja kojima se bavi Tomas King u svom romanu Sve dok je trava zelena i vode teku.  Tomas 
King je pisac koji poreklom pripada plemenu Čiroki, ali vuče korene iz Nemačke i Grčke, i koji ujedno 
poseduje američko i kanadsko državljanstvo. Identifikujući se prvenstveno sa indijanskim nasleđem 
kao pripadnik plemena Čiroki, King se u svom romanu bavi prikazivanjem stereotipa koji karakterišu 
slike Indijanaca kao Drugog u nacionalnoj ideologiji Kanade i Amerike. Mnogobrojna dela američke 
i kanadske književnosti, naročito ona koja se tiču naseljavanja kontinenta i, kasnije, osvajanja zapada, 
predstavljaju prvoklasne primere metanarativa. Metanarativ (na engleskom “master narrative” ili “grand 
narrative” ili “metanarrative”) je pojam koji je Žan Fransoa Liotar (Jean Francois Lyotard) definisao u 
svom delu “The Postmodern Condition: A Report on Knowledge” iz 1979. godine. Pojam prvenstveno 
označava “teoriju koja pokušava da pruži ujedinjujuću i sveobuhvatnu priču o različitim istorijskim 
događajima, iskustavima, socijalnim i kulturološkim fenomenima, priču koja se predstavlja kao univer-
zalna istina i koja je bazirana na univerzalnim vrednostima. U ovom kontekstu, metanarativ je priča koja 
ima ulogu da pruži legitimitet moći, autoritetu i socijalnim običajima” (Prev. aut. New World Encyclo-
pedia np). Međutim, u ovom radu, pojam metanarativ biće korišćen u svom širem značenju – označavaće 
istorijske, književne, religiozne i filozofske tekstove u kojima su ideje o indijanskoj, odnosno ženskoj, 
marginalizovanosti, divljaštvu i inferiornosti ustanovljene i dalje prenošene. U tim metanarativima je 
ispisana priča o indijanskoj potlačenosti, nejednakosti i nestajanju i kroz njih su oblikovane nacionalne 
ideologije Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. U njima su Indijanci prikazani kao „besmopoćne 

1  Rad je nastao u okviru projekta Jezici i kulture u vremenu i prostoru, evidencioni  broj 178002, finansiranog od strane 
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Rad je proizišao iz seminarskog rada sačinjenog za 
kurs „Imagologija: književna teorija i metod” pod mentorstvom prof. dr Ivane Živančević Sekeruš.

2  Originalan naslov romana na engleskom jeziku glasi Green Grass, Running Water. Roman je izdat u znamenitoj biblioteci 
Albatros u prevodu Ivana Roksandića i njegov naslov glasi Sve dok je trava zelena i vode teku. Autor koristi prevod naslova 
romana. Međutim, za potrebe ovog rada, autor će koristiti svoje prevode citata sa engleskog na srpski jezik. 
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žrtve, [...] junaci obučeni u jelenju kožu ukrašenu perlicama, žene lakog morala, neustrašivi ratnici, ili 
pak kao politički korektni, često mrtvi ili na izdisaju, mudraci koji se bave izgubljenim misticizmom“3 
(Purdy 2001: 100). Ovo su samo neki od stereotipnih slika, ili „konceptualnih zatvora“4 kako ih Deloria 
naziva (1988: 93). Uz pomoć njih, Indijanci su definisani kao Drugi u dominantnom diskursu. Ovakvi 
stereotipni prikazi doprinose uništavanju indijanske kulture, a samim tim i podrivanju pokušaja Indi-
janaca da steknu suverenitet ili autonomiju. Stereotipne slike su uticale štetno i na indijanski identitet 
i poimanje sebe, što je kolonizatorima pomoglo da steknu i učvrste nadmoć nad kolonizovanima. Me-
đutim, Tomas King u svom romanu prikazuje kako se savremeni Indijanci ni na koji način ne uklapaju 
u stereotipne prikaze o njima. U romanu Sve dok je trava zelena i vode teku, on prikazuje likove iz 
plemena Blekfut i njihovu svakodnevnu borbu sa stereotipima kojima su okruženi. Ovaj rad ima za cilj 
da analizira, kroz perspektivu imagologije, stereotipe koji sačinjavaju negativne slike o Indijanki5  kao 
Drugoj u Kanadi i Americi, da prikaže negativan uticaj stereotipa na život žena plemena Blekfut, ali i da 
pokaže kako King vidi ulogu Biblije i književnosti u kreiranju stereotipa. Na samom kraju, cilj rada je i 
da prikaže kako King podriva i dekonstruiše stereotipne slike o Indijankama.

2. IMAGOLOGIJA: TEORIJA I METOD

Kako Željko Milanović navodi, „[i]magologija je nastala u okvirima komparativne književnosti i 
njen predmet istraživanja je predstavljanje Drugog u književnosti“ (2012: 2). Milanović dalje navodi da 
se imagologija bavi predstavama o Drugom koji je „prvenstveno shvaćen kao nacionalno Drugi“ (2012: 
2). Kako bismo objasnili šta ovo tačno znači, moramo se okrenuti istoriji. Naime, teoretičari 18. i 19. 
veka smatrali su da svaka nacija poseduje urođen nacionalni duh (karakter), ili Volksgeist (Leerssen, 
„Imagology: History and Method“ 2007: 18). Smatrali su da je nacionalni duh povezan sa društvom 
kao što je telo povezano sa dušom (Leerssen, „Imagology: History and Method“ 2007: 18), odnosno 
nacionalni karakter predstavlja urođeni deo identiteta svakog pojedinca. Sa tim u vezi, smatrano je i da 
je svaka kultura zapravo nacionalna kultura, izraz jedinstvene nacionalnosti, i samim tim drugačija od 
svih drugih kultura (Leerssen, „Imagology: History and Method“ 2007: 19). A jedan od izraza kulture 
je svakako književnost. U ovakvom shvatanju stvarnosti, pojavljuju se različiti stereotipi i pretpostavke 
o različitim nacionalnim karakterima, odnosno, stvara se ideja o postojanju autentičnog kulturološkog 
materijala, kao što je jezik, verovanja, obrasci ponašanja i slično, koji čine suštinu nacionalnog duha. 
Stereotipi i pretpostavke ne bivaju objašnjeni, već bivaju korišteni kao objašnjenja pojedinih naroda 
i kultura koji su drugačiji u odnosu na one koji ih posmatraju i opisuju, odnosno onih koji su Drugi 
(Leerssen, „Imagology: History and Method“ 2007: 19). U književnosti i književnoj kritici 19. veka, ove 
ideje su se manifestovale tako što su kritičari posmatrali različite književne tradicije kao izraz različitih 
etničkih temperamenata koji su, kao što smo već rekli, ne samo urođeni već i neizbežno drugačiji od 
nacionalnog temperamenta onih koji ih posmatraju. Odnosno, oni različite književne tradicije tumače na 

3  Prev. aut. “…helpless victims […] beaded and buckskinned braves and squaws, fierce warriors, and politically correct, often 
dead or dying, practitioners of lost mysticism” (Purdy 2001: 100). 

4  Prev. aut. “conceptual prison” (Deloria 1988: 93)
5  Zbog kompleksnosti samog romana i ograničenosti prostora, fokus rada će biti stavljen na ženske likove i probleme sa 

kojima se oni suočavaju kroz svakodnevni susret sa nacionalnim ideologijama Amerike i Kanade, utelotvorenim u zvaničnim 
institucijama, ali i u dominantom društvu. Međutim, sam roman predstavlja humoristično delo u kome King istražuje 
ulogu religije, književnosti i popularne kulture u stvaranju ne samo etničkih, već rodnih i rasnih stereotipa. Ujedno, on 
prikazuje i kako ti stereotipi utiču na njegove likove, koje hetero-slike oni sami prisvajaju, i kako se bore kada se one pokažu 
kao neadekvatan osnov za kreiranje sopstvenog, prvenstveno indijanskog identiteta. Čini se da se Kingovi muški likovi 
ponajviše bore sa rasnim i etničkim stereotipima. Kroz njih, King najpre istražuje ulogu vesterna i Holivuda u kreiranju 
slike o Indijancima koja je najpre obojena rasom i etnicitetom. Istovremeno, njegovi ženski likovi suočavaju se sa rodnim 
stereotipima, pored rasnih i etničkih. Kroz ženske likove, King istražuje najpre ulogu Biblije, a potom i književnosti, u 
kojima je žena Indijanka marginalizovana dvostruko (ili trostruko), na osnovu svog roda i etničke pripadnosti (i nacionalne 
pripadnosti kada govorimo o Latiši, što će biti objašnjeno kasnije u radu). 
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osnovu stereotipa i slika koje su opšteprihvaćene kao istinito znanje o pojedinim narodima (Leerssen, 
„Imagology: History and Method“ 2007: 19). Ovaj ekstremni etnički determinizam, kako ga Lersen 
naziva, naterao je naučnike da ponovo razmotre svoje ideje o naciji i identitetu pa je tako Ernest Renan 
zaključio da je nacionalnost ljudski izbor, a ne urođena kategorija u okviru koje se odvija ljudski život 
(Leerssen, „Imagology: History and Method“ 2007: 20). Samim tim, naučnici su počeli da posmatraju 
nacionalnost ne kao biološki urođenu kategoriju, već kao konstrukt koji je nastajao kroz istoriju. Lersen 
ovaj period, početak 20. veka, naziva protoimagološkim. Nacija tada postaje tematizovana u okviru pro-
učavanja književnosti, pa se javljaju studije o Jevreju kod Šekspira ili Nemcima u ruskoj književnosti 
(Leerssen, „Imagology: History and Method“ 2007: 20).

Nakon Drugog svetskog rata, koji je pokazao kakve strahote može izazvati ekstremni nacionalni 
determinizam i slepo verovanje u nacionalnu ideologiju, sociolozi, psiholozi, filozofi i književni teoreti-
čari su bili primorani da kritički sagledaju ideju o nacionalnosti kao urođenom aspektu identiteta prema 
kojem se karakter pojedinca može objasniti. Tada se pojavila i imagologija kao kritička studija nacio-
nalnog karaktera (Leerssen, Imagology: „History and Method, Leerssen“ 2007: 21). Naučnici su počeli 
da posmatraju nacionalni identitet kao kolektivno usvojen skup slika o sebi koje su nastale u opoziciji 
između Ja i Drugi (Leerssen, „Imagology: History and Method“ 2007: 22). Odnosno, stereotipi i slike 
kojima se opisuju pojedini nacionalni karakteri bivaju prepoznati kao elementi diskursa kojim se opisuje 
Drugi. Zahvaljujući postkolonijalnim i feminističkim teoretičarima, između ostalih, rasa, rod i etnicitet 
takođe postaju prepoznati kao konstrukt koji je društveno nametnut i koji je potrebno kritički analizi-
rati i dekonstruisati. Kako Lersen objašnjava: „Postkolonijalni teoretičari nakon Franca Fanona (Peau 
noire, masques blancs, 1952.) i Edvarda Saida (Orientalism, 1978.) počeli su da se bave proučavanjem 
procesa nametanja stereotipa u okviru kolonijalizma i nejednake raspodele moći između kolonizatora i 
kolonizovanih. Feministkinje su počele da se bave proučavanjem veze između pola i roda, analizirajući 
rod kao kulturni konstrukt“.6 („Imagology: History and Method“ 2007: 24). Samim tim, Drugi postaje 
ne samo nacionalno već i rodno, rasno i etnički obojen, i u imagološkim istraživanjima. S obzirom na to 
da se u radu govori o Indijankama, Drugi će biti shvaćen kao nacionalno, etnički, rasno i rodno Drugi.

Naročito Edvard Said i ideje iznesene u njegovoj uticajnoj knjizi Orijentalizam doprinose tome da 
Drugi počne da se posmatra kao etnički i kulturno Drugi. Said proučava kako zapadne zemlje percipira-
ju i grade sliku o istočnim zemljama i arapskoj kulturi kao egzotičnoj, divljoj i feminiziranoj. Said tvrdi 
da je takva slika Istoka zapravo proizvod Zapada i imperijalističkog društva koje egzotizuje Drugog, u 
ovom slučaju Istok. Slike o Istoku obiluju stereotipima i predstavama koji su proizvod, kako Said tvrdi, 
„ustaljenih elemenata“7  kao što su seks, nasilje, oralno izražavanje, misticizam i praistorijsko (Said ct. 
u Goldie 1995: 235). Na osnovu ovih elemenata, konstruisana je slika o Drugom kao o necivilizovanom, 
divljem i primitivnom. Saidove ideje primenjive su i na priču o Indijancima koji su takođe prikazani kao 
egzotični, divlji i primitivni. Na primer, neukrotiva ženstvenost i otvorena seksualna želja, potisnuti kod 
Puritanaca, često su bili pripisani Indijankama. Takođe, kako su indijanska društva prvenstveno oralna 
društva, u kojima se tradicija, običaji i znanje prenose kroz usmeno ispričanu priču ili pesmu, koloni-
zatori su verovali kako ona funkcionišu na drugačijem nivou svesti. Zbog svojih duhovnih uverenja, 
evropskim kolonizatorima Indijanci su bili mistični i nerazumljivi. Iz svega toga rodila se slika indi-
janskih plemena kao divljih, necivilizovanih društava na nižem stupnju razvoja. Ovakva slika Drugog 
karakteristična je i za narode Istoka, Afrike, ali i Balkana u očima Zapadne Evrope, Amerike i Kanade 
(jednom rečju Zapada).

Razvoju imagologije kao književne teorije koja se bavi posmatranjem predstava i slika o Drugom 
svakako su doprineli i novi koncepti identiteta. Jer, kako Lersen objašnjava, „proučavanje identiteta, u 
svim njegovim slojevima i stepenima samosvesti i samospoznaje, jedna je od glavnih tema imagologije; 

6  Prev. aut. “Postcolonial theorists in the wake of Franz Fanon (Peau noire, masques blancs, 1952) and Edward Said 
(Orientalism, 1978) began to address the imposition of reputations and stereotypes as a part of colonial power imbalance 
between hegemon and subaltern. Feminists and scholars in Women’s Studies thematized the relation between sex and gender 
and began analyzing the latter as a cultural construct.” (Leerssen, Imagology: History and Method 2007: 24)

7  Prev. aut. “standard commodities” (Said qtd. in Goldie 1995: 235)
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kao i  spoznaja da je identitet fluidan kao što je i sam tekst u kome je identitet iskazan“8 („Imagology: 
On Using Ethnicity to Make Sense of the World“ 2016: 22). U postmodernom i postkolonijanom svetu, 
identitet je percipiran kao socijalni konstrukt. Kao takav, identitet se stalno menja, u zavisnosti od slika, 
predstava, stereotipa, i baziran je na različitosti. Mišel Fuko definiše identitet kao proizvod moći koji 
se sastoji od „socijalnih i lingvističkih sila, ( ...) odnosno od teksta“9 (Barry 1995: 51). Drugim rečima, 
Fuko tvrdi da moć kreira znanje, odnosno diskurs, i da u svakom diskursu postoje određeni ideniteti koji 
se dodeljuju pojedinim subjektima. Ukoliko shvatimo kolonizaciju kao jednu od sila koja je oblikovala 
moderni svet, videćemo da je diskurs koji je kolonizacija kreirala takav da u njemu postoje hijerarhijski 
odnosi između kolonizatora i kolonizovanih. Ova binarna podela stvarnosti pretpostavlja da je beli, do-
minantni, kolonizatorski centar superioran u odnosu na marginalizovanog, kolonizovanog i potlačenog 
Drugog na polju znanja i razuma. Samim tim, centar i margina predstavljaju dve moguće pozicije za 
svakog pojedinca u okviru tog diskursa, odnosno dva moguća identiteta koje pojedinac može da usvoji. 
Drugim rečima, u ovom imperijalnom kolonizatorskom diskursu:

...[identitet] se konstruiše u odnosu na Drugog, u odnosu na ono što nije, na ono što mu fali, na ono što se 
zove konstitutivna spoljašnjost... Identiteti mogu da funkcionišu kao tačke identifikacije i privrženosti samo 
zbog svoje mogućnosti da isključe, da izostave, da smeste „van“  odbačenog. Svaki identitet ima svoju 
„marginu“, svoj višak, nešto više... Identitet se konstruiše kroz različitost i stalno ga destabilizuje upravo 
ono što je izostavljeno.10 (Hall 1996: 5)

Slobodno možemo tvrditi da se u procesu kreiranja identiteta stvara slika o Drugom. Drugim rečima, 
u okvirima imagologije, „identitet i drugost nisu zadati. Oni su nastali u procesu građenja auto-slike“11 
(Sekeruš, „Identité, Altérité, Imagologie“ 2010: 112). 

U imagološkim proučavanjima identiteta u književnosti, auto-slika se definiše kao skup predstava 
o Ja (o sebi) a hetero-slika kao skup predstava o Drugom. Auto-slika i hetero-slika nisu stabilne, one 
se stalno menjaju, u zavisnosti od onoga ko slike kreira, društvenih trendova u kom se nalazi, kao i 
političkih potreba i težnji. Kako je imagologija prvenstveno metodologija književnosti, ovde govorimo 
o književnim slikama. Književna predstava, ili slika o Drugom definisana je kao „skup ideja o strancu 
viđenom u procesu literarizacije ali i socijalizacije“, ali i „izražavanje, književno ili neko drugo, značaj-
ne razlike između dva poretka kulturne stvarnosti“ (Pažo ct. u Milanović 2012: 6). Dakle, prema Pažou, 
slika o Drugom zapravo predstavlja skup različitosti koje karakterišu Drugog u odnosu na Ja. Milanović 
objašnjava Pažoovo viđenje slike:

Slika, veruje Pažo, javlja se kao “jasna predstava funkcionisanja jednog društva” sa aspekta njegove ideolo-
gije, njegovog književnog sistema i njegovog društveno imaginarnog. Slika je predstava kulturne stvarnosti 
“putem koje pojedinac ili grupa koji je obrađuju (ili je dele, ili je propagiraju) otkrivaju i tumače društveni, 
kulturni, ideološki, imaginarni okvir u koji žele da se postave.” Pažo, kao i ostali imagolozi, kaže da imago-
logija ne proučava stepen istinitosti slike (slike su nužno neistinite) i načine književne transfiguracije, već 
je njen cilj izučavanje “poretka snaga koje upravljaju jednim društvom, njegovim sistemom književnosti i 
njegovom društvenom imaginacijom.” (Milanović 2012: 6)

8  Prev. aut. “… the study of identity, in its various layerings and degrees of self-awareness and explicit self reflection, is one 
of the great … topics of imagology; as is the realization that this identity is as mobile as the text in which it is expressed.” 
(Leerssen, Imagology: On Using Ethnicity to Make Sense of the World  2016: 22)

9  Prev. aut. “…of social and linguistic forces … of textualities.” (Barry 1995: 51)
10  Prev. aut. “…[identity] is constructed through the relation to the Other, the relation to what it is not, to precisely what it 

lacks, to what has been called its constitutive outside … Identities can function as points of identification and attachment 
only because their capacity to exclude, to leave out, to render ‘outside’, abjected. Every identity has its ‘margin’, an excess, 
something more … Identity is constructed through difference and is constantly destabilized by what it leaves out.” (Hall 
1996: 5)

11  Prev. aut. “L’identité et l’altérité ne sont pas données. Ce sont les produits d’un processus de constitution de l’auto-image.” 
(Sekeruš, Identité, Altérité, Imagologie 2010: 112)
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Milanović dalje objašnjava da „Pažoovo shvatanje slike zapravo govori o slici koja se nalazi u osnovi 
svakog identiteta (identiteta koji nije isključivo identitet književnog junaka) kao i o ukorenjenosti sli-
ke u društveno imaginarnom“ (2012: 7). Ovakvo shvatanje slike naročito je korisno za razumevanje 
Kingovog romana koji se bavi slikama o Indijancima koje su nastale u metanarativima. U kolonijal-
nom diskursu Kanade i Amerike, slika Drugog (odnosno hetero-slika), najčešće Indijanca, kao divljeg, 
nehumanog, i iracionalnog stvara se kao negativna slika Ja (auto-slika) koji je civilizovan, human i 
racionalan, kako bi se uspostavila i održala kontrola nad kolonizovanim Indijancima. Ovakva slika o 
Indijancima svakako je ukorenjena u društvenoj imaginaciji obe zemlje. Dovoljno je da pročitamo sagu 
Sumrak Stefani Mejer kako bismo se ponovo susreli sa Indijancem koji je bliži životinji nego čoveku. 

I Lersenova definicija slike korisna je za razumevanje Kingovog romana. Naime, Lersen definiše 
slike kao „figure koje se ponavljaju, uobičajena mesta [koja] koja postaju prepoznata kroz ponavljanje 
i zajedničku sličnost“ („Imagology: History and Method“ 2007: 26). Lersenova definicija slike slična 
je definiciji stereotipa koju daje Homi Baba. Za njega, stereotipi su „vrsta znanja i identifikacije koja 
oscilira između onoga što se smatra već poznatim i opšteprihvaćenim i onoga što mora stalno da se 
ponavlja“12 (1994: 66). U mnogim slučajevima, Lersen poistovećuje slike i stereotipe, tako da će i u 
ovom radu ti termini biti korišćeni da označe predstave o Drugom. I Lersen takođe ističe povezanost 
slike i društva, kao i Daniel Anri Pažo, odnosno ukorenjenosti slike u diskursu: „u okviru književnosti 
(...) nacionalni [rodni, etnički i rasni]13 stereotipi se najpre i najefikasnije formulišu, prenose, i šire“14 
(„Imagology: History and Method“ 2007: 26). Upravo o tome govori i Kingov roman koji ističe književ-
nost kao jedan od glavnih medija putem kojeg su se stvarale i prenosile slike o Indijancima. 

3. SLIKE INDIJANKI U KINGOVOM ROMANU SVE DOK JE TRAVA ZELENA I 
VODE TEKU

Predstave i slike o Indijankama kao rasno, rodno i etnički podređenim bićima svakako su fokus 
Kingovog romana, kao i uticaj stereotipa i slika na građenje identiteta ženskih likova. Međutim, potreb-
no je naglasiti da  King ne istražuje problem nacionalnog, etničkog, rodnog, kulturnog identiteta samo 
iz vizure marginalizovanih Indijanaca. Naprotiv, on insistira na tome da „kroz njega nećemo dobiti 
romantičnu sliku ‘autentičnog Indijanca’“15 (Weaver ct. u Davidson et al. 2003: 8), kao ni kroz njegove 
likove. Kao Amerikanac, Kanađanin i Indijanac, King pripada trima različitim nacionalnim i etničkim 
kulturama. Samim tim, on, kao pripadnik tih kultura, u poziciji je da proučava granice koje omeđuju te 
kulture i identitete i kako te granice mogu biti pomerene ili čak prekoračene. U romanu Sve dok je trava 
zelena  i vode teku, King s jedne strane istražuje američki i kanadski aspekt identiteta svojih ženskih 
likova i kako se oni nalaze u sukobu. Njegovi likovi su kanadski državljani koji se nalaze pod stalnom 
pretnjom američke dominacije ne samo kao Indijanci, već i kao Kanađani. S druge strane, King analizira 
etnički, indijanski aspekt identiteta svojih likova koji je u stalnom sukobu sa nametnutim kanadskim i 
američkim identitetom, koji obiluje stereotipnim slikama i predstavama. Ono što dodatno komplikuje 
Kingov roman je svakako i činjenica da King problemu identiteta pristupa sa pan-Indijanskog aspekta. 
Naime, King u romanu ne govori samo o plemenu Blekfut, već uključuje i tradiciju plemena Navaho i 
Pueblo (između ostalih). Kako King objašnjava „čitava ta ideja o „Indijancu“ [je], delimično, konstrukt. 
Fluidna je. Mi je usput izmišljamo“16 (ct. u Wylie 1999: 108). Samim tim, King zauzima kritički stav 
prema identitetu koji se bazira na etnicitetu (ili bilo kom drugom aspektu identiteta, rodu, rasi, naciji). 

12  Prev. aut. “…a form of knowledge and identification that vacillates between what is always ‘in place’, already known, and 
something that must be anxiously repeated.” (Bhabha 1994: 66)

13  Dodatak autora.
14  Prev. aut. “…in the field of imaginary and poetical literature … national stereotypes are first and most effectively formulated, 

perpetuated and disseminated.” (Leerssen, Imagology: History and Method 2007: 26)
15  Prev. aut. “… in him they are not getting their romanticized image of an ‘authentic Indian’” (Weaver qtd. in  Davidson et al. 2003: 8).
16  Prev. aut. “…the whole idea of ‘Indian’ [is], in part, a construct. It’s fluid. We make it up as we go along” (King qtd. in Wylie 

1999: 108).
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On u svom romanu prikazuje kako su etnicitet i rod poslužili kolonizatorima da predstave Indi-
janke kao Druge u dominantnom diskursu. U metanarativima, Indijanke nisu prikazivane skoro uopšte 
(ukoliko izuzmemo stereotip indijanske princeze koja prihvata i pomaže belom čoveku, ili stereotip 
nemoralne i pohotne Indijanke). Međutim, time što priča priču o Indijankama koje se ne uklapaju u 
stereotip princeze ili lake žene, o ženama koje se suočavaju sa negativnim stereotipima i slikama o 
svom poreklu i prevazilaze ih, King pokazuje koliko su predstave i slike zapravo netačne, ali i štetne za 
njihovo poimanje sebe. Drugim rečima, u svom romanu King „ističe potrebu da se pažljivije sagleda-
ju problemi identiteta shvaćenog kao niz konstruisanih predstava, koje favorizuju jednu grupu ljudi u 
odnosu na drugu“17 na bazi etničke i rodne različitosti (Davidson et al. 2003: 71). S tim u vezi, King se 
najviše fokusira na prikazivanje „efekata koje nametanje stereotipa na Indijance ostavlja“18 (Davidson 
et al. 2003: 69) i koji su najčešće loši po Indijansko poimanje sebe. Istovremeno, King prikazuje i kako 
etnička pripadnost drugoj kulturi i sama kategorija roda mogu poslužiti kao moćna sredstva pomoću 
kojih se Indijanke suprotstavljaju stereotipnim prikazima u dominantnom diskursu, i pomoću kojih King 
dekonstruiše negativne slike o Indijankama. 

King zapravo suportstavlja američku i kanadsku nacionalnu ideologiju koja počiva na Bibliji i 
metanarativima, indijanskim tradicionalnim uverenjima. Na alegorijskom nivou romana, on prikazuje 
četiri indijanske boginje, Ženu Koja Je Prva Stvorila Svet, Ženu Koja Menja Svet, Ženu Koja Misli i 
Ženu Koja Je Stara19 kako se susreću sa likovima iz Biblije, Bogom, Nojem, Arhanđelom Gavrilom, i 
Isusom. Ovi biblijski likovi pokušavaju da promene verovanja indijanskih boginja i da ih iskoriste za 
sopstvene potrebe. Za njih, boginje imaju paganska uverenja i ne mogu pripadati hiršćanskom svetu. 
Četiri boginje kasnije se susreću i sa likovima iz metanarativa: sa Usamljenim Rendžerom (iz serije The 
Lone Ranger), Išmaelom (iz romana Hermana Melvila Mobi Dik), Robinzonom Krusoom (iz istoimenog 
romana Danijela Defoa) i Neti Bampom (iz romana Džejmsa Fenimora Kupera). Likovi iz metanarativa 
vide boginje kao divljakuše koje je potrebno civilizovati, ili pak zatvoriti zbog zločina koje nisu počini-
le. U toku romana, boginje preuzimaju identitete muških likova iz metanarativa, Usamljenog Rendže-
ra, Išmaela, Robinzona Krusoa i Oka Sokolovog (Hawkeye). Kao takve, pojavljuju se na realističnom 
planu romana s namerom da poprave svet u kome su Indijanci pogrešno prikazani kao marginalizovani 
gubitnici. Na tom planu romana susrećemo se i sa Albertom Frenk (Alberta Frank), univerzitetskom pro-
fesoricom istorije, i Latišom Crveni Pas (Latisha Red Dog), samohranom majkom troje dece koja vodi 
svoj restoran. Roman prikazuje kako su ove žene bile žrtve patrijarhalnog viđenja braka i ženske uloge 
u njemu. Krož četiri boginje, Albertu i Latišu i njihov sukob s dominantnim društvom, King prikazuje 
stereotipne slike Indijanki kao Drugih u okviru dominantnog diskursa20.

3.1. Boginja vs. Biblija i književni kanon

U okviru romana, King prvenstveno analizira rodne slike Indijanki, prikazujući kako se one (ne)
uklapaju u stereotipnu ulogu majki i žena koje se podređene muškarcu. U istraživanju rodnih uloga In-
dijanki King se oslanja na Bibliju kao patrijarhalan i rasistički metanarativ koji pozicionira žene u dve 
stereotipne uloge: grešnica koja je odgovorna za to što su muškarci prognani iz raja (Eva), ili pak devica, 
ukoliko imamo na umu Devicu Mariju i njeno bezgrešno začeće Isusa. Na primer, Noje zaključuje da 
je indijanska boginja Žena Koja Menja Svet devica koju mu je poslao Bog kako bi Noje mogao da ima 
potomke (nakon što u Kingovoj verziji priče o potopu, Noje ubije sopstvenu ženu jer ga ona ne sluša). 

Svi ovi problemi istraženi su kroz susret četiri boginje sa biblijskim likovima. Na primer, King 
u romanu daje epizodu u kojoj se Žena Koja Misli susreće sa A.A. Gabrijelom (što je Kingova verzija 
17  Prev. aut. King “foregrounds the need for a more careful consideration of identity politics as a series of constructed 

representations, which favor certain groups over others…” (Davidson et al. 2003: 71)
18  Prev. aut. “…the effects of the imposition of cultural stereotypes on Native peoples…” (Davidson et al. 2003: 69)
19  Prev. aut. First Woman, Changing Woman, Thought  Woman, Old Woman 
20  Zbog ograničenosti prostora, u radu će biti analizirana priča samo jedne boginje, Žene Misao, i jednog ženskog lika, Latiše, 

jer njihove priče najviše doprinose imagološkoj analizi teksta.
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arhanđela Gavrila). U toj epizodi King naglašava seksističke i stereotipne slike o Indijankama koje su 
zastupljene ne samo u hrišćanskom svetu već i u kanadskoj nacionalnoj ideologiji. Kada Žena Koja Mi-
sli padne sa neba u hrišćanski svet, A.A. Gabrijel joj daje vizitkartu na kojoj sa jedne strane piše da je on 
Nebeski Domaćin, a s druge strane da je on pripadnik kanadske Sigurnosne i obaveštajne službe. Samim 
tim, ova kartica „sugeriše da postoji paralela između belačke, patrijarhalne, i nacionalističke propagande 
koja je dovela do kolonizacije Indijanaca u Kanadi i hrišćanske crkve u kojoj beli muškarci dominiraju 
na vrhu hijerarhije“21 (Davidson et al. 2003: 51). Dakle, dva dominantna diskursa se preklapaju u ovoj 
epizodi, religiozni hrišćanski (A.A. Gabriel kao Arhanđeo Gavrilo) i nacionalni kanadski (A.A. Gabriel 
kao granični policajac). 

U oba diskursa, Žena Koja Misli je marginalizovana na osnovu svog roda, ali i etničke pripad-
nosti. Kao „Nebeski Domaćin“, A.A. Gabriel je vidi prvo kao devicu, a onda kao grešnicu. Prvo, on od 
nje traži da potpiše obrazac koji potvrđuje da je ona devica i koji će trajati „sve dok je je trava zelena a 
vode teku“22 (King 1993: 300). Na taj način, King aludira upravo na sliku žene kao Device Marije koja 
će bezgrešno začeti Isusa. Potom, A.A. Gabriel traži Ženi Koja Misli da pozira pored zmije, aludirajući 
na Evu i čovekovo izgnanstvo iz raja. S druge strane, kao granični službenik, A.A. Gabriel zaključuje da 
je Žena Koja Misli član Američko-Indijanskog pokreta (American Indian Movement), militantne orga-
nizacije koja se bori za indijanska prava. On donosi taj, rasistički, zaključak na osnovu fizičkog izgleda 
Žene Koja Misli. On je tera da mu kaže svoj socijalni identifikacioni broj koji u romanu funkcioniše 
kao instrument dominantnog društva da  pobroji i registruje sve ljude, čak i Indijance kojima do 70-ih 
godina prošlog veka nije bilo dozvoljeno da imaju američko, odnosno kanadsko državljanstvo i najčešće 
taj broj nisu ni imali. Ova epizoda najbolje ilustruje kako hrišćanstvo, ali i kanadska nacionalna ideolo-
gija vide ženu Indijanku: kroz dihotomiju grešnica/devica (aludirajući na stereotipe o Indijankama kao 
princezama, odnosno ženama lakog morala, tzv. skvo23), odnosno kao pretnju nacionalnoj sigurnosti, ali, 
ironično, pretnju koja je nevidljiva u zvaničnim dokumentima i čije se postojanje u administrativnom 
aparatu negira. 

U romanu, King analizira i slike Indijanki ne samo kao žena, već i kao Indijanki koje su etnički 
obojene kao Drugi. To smo videli i u prethodnoj epizodi u romanu kada A.A. Gabriel na osnovu boje 
kože zaključuje da je Žena Koja Misli Indijanka. Međutim, interesantnija je epizoda u kojoj se Žena 
Koja Misli susreće sa Robinzonom Krusoom, likom iz istoimenog romana Danijela Defoa. Kao što je 
već rečeno, King istražuje slike Indijanki kao etnički i rodno Drugih koje su bile oformljene u metanara-
tivima. Zbog toga, on uključuje u svoj roman i britanski književni kanon (Defoovog Krusoa) jer upravo 
je britanski književni kanon „sa svojim imperijalističkim konstruktima poslužio kao baza američkog i 
kanadskog imperijalnog diskursa“24 (Davidson et al. 2003: 91). Time, King locira poreklo stereotipnih 
prikaza Indijanaca.

U britanskom kolonijalnom diskursu, Indijanci su bili prikazani kao necivilizovani Drugi kojima 
je potrebno obrazovanje kako bi se priključili modernom svetu, što King prikazuje kroz susret Žene 
Koja Misli sa Robinzonom Krusoom. King nas upoznaje sa Robinzonom Krusoom nazivajući ga „po-
znati pisac brodolomac koji piše spiskove“25 (King 1993: 324). Kada Kruso spazi Ženu Koja Misli, on 
odmah zaključuje, negirajući da je ona žena, da je ona njegov Petko. Samim tim Kruso, kao civilizovani 

21  Prev. aut. The card “suggests that the White, patriarchal, and nationalist agenda that led to the colonization of Native peoples 
through Canada clearly parallels the White-dominated, masculinist hierarchy of the Judeo-Christian Church.” (Davidson et 
al. 2003: 51)

22  Prev. aut. “as long as the grass is green and waters run” (King 1993: 300). Ovo je Kingova aluzija na mnogobrojne sporazume 
koje su Indijanci potpisivali kako bi sačuvali svoju zemlju, a koje su belci prekršili. King je ovde ironičan. Žena Misao je 
primorana da potpiše jedan takav sporazum koji će potvrditi da je ona devica.

23  Na engleskom “squaw”, ne postoji adekvatan prevod za ovaj izraz jer se on odnosi isključivo na Indijanke koje su stereotipno 
prikazane kao žene lakog morala koje zavode belce.

24  Prev. aut. “… whose imperial constructs informed the basis of Canadian and American dominant discourses.” (Davidson et 
al. 2003: 91)

25  Prev. aut. “…the famous shipwrecked writer [that] writes lists.” (King 1993: 324)
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beli muškarac, sada ima „nekoga druge boje (...) koga može da obrazuje i zaštiti“26 (King 1993: 325). 
Iz ovog isečka vidimo kako imperijalističko društvo percipira Ženu Koja Misli kao rasno i etnički niže 
i necivilizovano biće kome treba zaštita. On pokušava da kolonizuje Ženu Koja Misli tako što želi da 
je nauči da piše i govori engleski jezik. Međutim, ona se odupire kolonizaciji i na kraju biva uhapšena 
zato što se odupire i zato što je Indijanka. Time nam King pokazuje da su u nacionalnoj ideologiji, koja 
počiva na kolonizatorskim premisama, Indijanke osuđene na propast. Ova epizoda slična je životnoj 
situaciji u kojoj se nalazi Latiša sa svojim prvim mužem, Amerikancem, koji pokušava da je kolonizuje 
i osvoji, što će biti objašnjeno u sledećem odeljku.

3.2. Latiša – oživljavanje hetero-slika

Latiša se suočava sa sličnim problemima marginalizacije i stereotipiziranja u okviru nacionalne 
ideologije kanadskog i američkog društva. Drugim rečima, čini se da galerija hetero-slika (Indijanka kao 
grešnica, Indijanka kao devica, Indijanka kao necivilizovani muškarac druge boje kome treba zaštita i 
slične) koju King ističe na alegorijskom nivou romana, zapravo oživljava kroz lik Latiše. U prošlosti, 
Latišin život umnogome je određen onim kako kanadsko i američko društvo vidi Indijanke  –  ona se 
uklopa u stereotipne slike i samim tim, donekle, u belačko društvo. Međutim, te slike se pretvaraju u 
konceptualne zatvore (Deloria 1988: 93) iz kojih je Latiša primorana da pobegne (slično kao što četiri 
boginje beže iz zatvora Fort Merion)27. Kako Dejvidson et al. objašnjavaju, „ukrštanja rase, [etniciteta], 
roda, i nacije (...) komplikuju živote Indijanki koje su marginalizovane u [ovih] nekoliko kategorija“28 
(Davidson et al. 2003: 163). 

Kroz lik Latiše, King istražuje sliku Indijanke kao etnički i rodno Druge na profesionalnom polju, 
ali i kroz Latišin odnos sa muškarcima. Kroz njen lik King proučava „čitav niz konflikata s kojima se 
Indijanke suočavaju“29 (Davidson et al. 2003: 163). Ovi konflikti se javljaju upravo iz antagonističkih 
aspekata Latišinog identiteta: ona je po nacionalnosti Kanađanka, po etničkoj pripadnosti članica ple-
mena Blekfut, a udata je za belca i Amerikanca Džordža Morningstara (George Morningstar). Drugim 
rečima, njen život omeđuju nacionalni, etnički i rodni diskurs. Latiša, udajom za belca i Amerikanca 
Džordža Morningstara, postaje još jedan od primera društvenog stereotipa o Indijanki koja se udaje za 
belca kako bi legitimizovala svoj status u društvu koje je marginalizuje i smatra Drugom po pitanju 
njene etničke i rodne pripadnosti. Međutim, Latiša je marginalizovana trostruko kroz brak sa Mornin-
gstarom, po pitanju i njene nacionalne pripadnosti. Kroz Latišin brak, King istražuje dvostruku, ili čak 
trostruku kolonizaciju, kako onu Sjedinjenih Američkih Država nad Kanađanima, tako i Kanađana nad 
Indijancima, ali i dominaciju svih njih nad Indijankama. 

Dejvidson et al. objašnjavaju da „Latišina veza sa Džordžom podseća na važnu intertekstualnu 
referencu i sliku iz kanadskog političkog humora 19. veka – crtani prikaz susreta između rođaka Džona-
tana, lepo obučene američke figure koja je inače poznata kao ujka Sem, i mlade devojke, gospođice Ka-
nade, koju nadgleda njena udata zaštitnica, gospođa  Britanija“30 (Davidson et al. 2003: 163). Ovaj crtež, 
koji je nacrtao Džon Vilson Bengou (John Wilson Bengough) i koji se naziva „Važno pitanje“ (The Per-

26  Prev aut. “… someone of color … whom [he] can educate and protect.” (King 1993: 325)
27  U romanu, Prva Žena, Promenjiva Žena, Žena Misao i Stara Žena susreću se sa različitim likovima iz Biblije i iz književnih 

metanarativa i popularne kulture. Svaki njihov susret završava se napuštanjem hrišćanskog sveta, odnosno utamničenjem 
u Fort Merionu (što je Kingova aluzija na zatvor u kome su mnoge indijanske poglavice bile zatvorene nakon Indijanskih 
ratova s kraja 19. veka). Boginje beže iz Fort Meriona tako što preuzmu identitet muških likova iz književnih metanarativa i 
popularne kulture.

28  Prev. aut. “[t]he intersections of race [ethnicity], gender and nation … complicate the lives of Native women who are 
relegated to the position of marginality in multiple categories.” (Davidson et al. 2003: 163)

29  Prev. aut. “… embodies a range of conflicts that Native women face.” (Davidson et al. 2003: 163)
30  Prev. aut. “Latisha’s relationship with George invokes [an] important intertext and familiar image in nineteenth-century 

Canadian political humor – the cartoon depiction of the encounter between Cousin Jonathan, the well-dressed American 
figure otherwise known as Uncle Sam, and the youthful maiden, Miss Canada, who is closely watched by her married 
guardian, Mrs. Britannia.” (Davidson et al. 2003: 163)
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tinent Question), humoristično oslikava „pretnju američkog Manifesta sudbine (...) i kanadskog otpora 
američkom preuzimanju“31 (Davidson et al. 2003: 164). Crtež takođe poseduje i „seksualni podtekst u 
ovoj političkoj bici: američka želja da se preuzme kontrola nad Kanadom prikazana je kroz flert između 
agresivnog i grubog muškarca [Amerike] koji uporno proganja devičansku zemlju [Kanadu] s nadom da 
će je odvesti u krevet“32 (Davidson et al. 2003: 164). King prerađuje ovaj prikaz političke tenzije između 
dve zemlje kroz vezu Latiše i Džordža tako što Latišu stavlja u poziciju gospođice Kanade kako bi suge-
risao „da je agresivna kolonizacija koje su se bojali Kanađani 19. veka (...) sprovedena od strane kanad-
skih doseljenika nad Indijancima [i tako naglasio] kako kanadski politički komentari napisani od strane 
belaca izostavljaju Indijance“33 (Davidson et al. 2003: 164). Drugim rečima, kroz ovu intertekstualnu 
referencu King naglašava trostruku marginalizaciju Indijanki koje su državljanke Kanade. Latiša je mar-
ginalizovana kao žena, kao Kanađanka i kao Indijanka; potpuno je podređena Džordžu Morningstaru.

Latišu je privukao Džordž jer on ne „izgleda kao kauboj ili Indijanac (...) [odnosno muškarci] od 
kojih se Latiša umorila“ (King 1993: 143). Samim tim, on se ne uklapa u dve moguće stereotipne uloge 
muškarca koje predviđaju vesterni. Međutim, Džordžov izgled koji iskače iz zapadnjačke klišeizirane 
slike muškaraca koji su ili Indijanci ili kauboji pokazuje se kao maska jer njegovi pokušaji da kolonizuje 
Latišu, odnosno da je smesti u stereotip, očigledni su na samom početku tokom njihovog zabavljanja. 
Džordž otelotvoruje seksističke i rasističke stavove prema Indijankama, na sličan način kao i likovi iz 
Biblije, odnosno metanarativa s kojima se boginje susreću. S jedne strane, on egzotizuje Latišino indi-
jansko poreklo. On biva oduševljen činjenicom da je Latiša „prava Indijanka“34 (King 1993: 145). Na 
sličan način na koji Džordž egzotizuje Latišino indijansko poreklo, egzotizuju ga i gosti Latišinog re-
storana Mrtvi Pas (Dead Dog Café), uglavnom Amerikanci i Kanađani. I oni je stalno pitaju da li je ona 
prava Indijanka i traže joj da ih uputi do prvog najbližeg rezervata kako bi se mogli diviti „autentičnim“ 
Indijancima. Na ovaj način King ukazuje na negativni uticaj pretpostavke o etnički čistim Indijancima 
koji su relikt prošlosti i koji su zatvoreni u rezervatima tako da ih se može posmatrati kao u muzeju. 

Rukovodeći se romantiziranom slikom Indijanki koju nalazimo u američkoj i kanadskoj knji-
ževnosti 18. i 19. veka, Džordž pokušava ne samo da osvoji Latišu u romantičnom smislu, već i da je 
kolonizuje, a kao opravdanje za to ima upravo njeno indijansko poreklo (Davidson et al. 2003: 165). 
On joj daje nadimak „Zemlja“ (Country) što implicira da je on „vidi kao komad zemlje nad kojim treba 
vladati“35 (Davidson et al. 2003: 165). Latišin nadimak zapravo signalizira sliku žene Indijanke kao 
objekta, odnosno zemlje kojom treba vladati i koju treba pokoriti. Latiša pristaje na Džordžova udva-
ranja i tako postaje primer stereotipnog ponašanja pokorne žene kojoj treba vođstvo – ona oživljava tu 
hetero-sliku. Džordž pokušava da kolonizuje Latišu tako što je upoznaje sa belačkom kulturom: on je 
vodi u biblioteku u Blosomu gde slušaju klasičnu muziku, a za tri meseca zabavljanja poklanja joj zbir-
ku eseja Kalila Gibrana Prorok (Kahlil Gibran, The Prophet). Kao i Robinson Kruso koji pokušava da 
asimiluje Ženu Koja Misli u belačko društvo, tako i Džordž pokušava da asimiluje Latišu, brišući sve 
tragove njene etničke pripadnosti kojima se u početku divio. 

Džordž kasnije i fizički zlostavlja Latišu. Nakon što se njih dvoje venčaju, on pokušava da kolo-
nizuje i kanadski aspekat njenog identiteta, insistirajući na tome da su Amerikanci superiorniji u odnosu 
na Kanađane:

31  Prev. aut. “…the threat of American Manifest Destiny … and Canadian resistance to an American political takeover.” 
(Davidson et al. 2003: 164)

32  Prev. aut. “a sexual subtext for this political battle: the American desire to take control of Canada is depicted as a flirtation 
between an aggressive and crass male [the United States] who doggedly pursues the virginal country [Canada] in the hopes 
of bedding her.” (Davidson et al. 2003: 164)

33  Prev. aut. “…that the same kind of aggressive colonization the nineteenth century Canadians feared from Americans was 
… being perpetrated by Canadian settlers’ treatment of Natives [and thus emphasize] the historically prejudicial nature of 
White-authored Canadian political commentaries.” (Davidson et al. 2003: 164)

34  Prev. aut. “…a real Indian.” (King 1993: 145)
35  Prev. aut. “underlines the perception of her as the embodiment of a land mass that needs to be dominated.” (Davidson et al. 

2003: 165).
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Sjedinjene Američke Države imaju više lekara, više advokata, više pisaca, više motela, više auto-puteva, 
više univerziteta, više velikih gradova i borile su se u više ratova nego Kanada. Amerikanci su moderni, 
predodređeni da iskoriste sve ono što budućnost nosi, da napreduju. Kanađani su tradicionalci, zaglavljeni 
u prošlosti, nevoljni da rizikuju. Amerikanci vole avanturu i izazov. Kanadđani vole red i sigurnost.36 (King 
1993: 175)

Ovaj kratak citat ilustruje stereotipne prikaze Kanađana u američkom nacionalnom diskursu. Ameri-
kancima, Kanađani su Drugi, gotovo podjednako kao i Indijanci. S obzirom na to, Latiša je trostruko 
marginalizovana, kao žena, Indijanka i Kanađanka, kao što smo već rekli. Međutim, interesantno je to 
da, kako bi odbranila svoju decu od Džordžove fizičke i psihičke dominacije, Latiša ponavlja svojoj deci 
kako su ona Kanađani (King 1993: 176), birajući za njih da se uklope u nacionalne identitetske okvire. 
Kako Dejvidson et al. objašnjavaju:

Žene koje pripadaju različitim etničkim i rasnim manjinama naterane su da se priklone nacionalnim vred-
nostima kako bi njihovi zahtevi mogli biti registrovani kao politički. Latišino pribegavanje nacionalnoj 
pripadnosti, pre nego indijanskoj plemenskoj pripadnosti, aludira i na rodno pristrasan zakon koji je donela 
kanadska nacionalna vlada (kao deo „Indijanskog akta“) kojim je, između 1868 i 1985, bilo zagarantovano 
da Indijanke koje se udaju za belce gube plemenska prava.37 (Davidson et al. 2003: 166)

Ovaj zakon donesen je kako bi Indijanke bile naterane da se odreknu etničke plemenske pripadnosti i 
tako asimiluju u dominantnu nacionalnu ideologiju. Latišina odluka da definiše sebe i svoju decu u na-
cionalni okvirima omogućuje joj da se suprotstavi Džordžu pod jednakim uslovima. Međutim, iako se 
priklanja nacionalnim okvirima, Latiša je i dalje marginalizovana, kao Kanađanka, kao Indijanka i kao 
žena, odnosno ona je krajnji Drugi u odnosu na dominantno društvo. Kroz vezu sa Džordžom ona pro-
življava stereotipnu drugost koja se pokazuje kao neadekvatan identitet za nju, neadekvatan jer negira 
njenu etničku pripadnost.

3.3. Bekstvo iz slike kao konceptualnog zatvora

Seksizam i podređenost koji karakterišu slike Indijanki dolaze do izražaja, kao što je već rečeno, 
kada se postave u opoziciju sa indijanskim pričama o postanju, kao i tradicionalnim uverenjima, te 
isticanju važnosti zajednice i pričanja priča. Drugim rečima, etnička pripadnost i kultura uz rodnu pri-
padnost, koje služe kao primarni osnov za marginalizaciju Indijanki istovremeno u romanu funkcionišu 
kao uporište za suprotstavljanje stereotipiziranju i marginalizaciji. Na primer, Žena Koja Misli u svom 
susretu sa A.A. Gabrielom odbija da se povinuje podređenoj ulozi koju joj patrijarhalno hrišćanstvo 
nameće. Kada joj A.A. Gabriel traži da legne kako bi započeli prokreaciju, ona odbija i jednostavno 
odlazi. Iz pasivnog, submisivnog položaja objekta, ona postaje subjekat i aktivni agent u svom životu, 
tako negirajući stereotipnu ulogu podređene žene. A to joj omogućava viđenje stvarnosti koje joj pružaju 
indijanske priče o postanju u kojima je žena aktivni subjekat u stvaranju sveta. S druge strane, u susretu 
sa Robinzonom Krusoom, Žena Koja Misli takođe odbija da bude kolonizovana, odnosno ona se ne 
uklapa u stereotip necivilizovanog bića kome treba prosvetljenje. Ona se iščuđava spiskovima koje Kru-
so pravi, kao i njegovoj potrebi da kvantifikuje sve i da zabeleži sve, što je Kingov komentar na potrebu 
dominantnog društva da dokumentuje stvarnost. Međutim, u susretu sa Krusoom ona biva zatvorena u 

36  Prev. aut. “The United States had more doctors, more lawyers, more writers, more motels, more highways, more universities, 
more large cities and had fought in more wars than Canada. Americans were modern, poised to take advantage of the future, 
to move ahead. Canadians are traditionalists, stuck in the past and unwilling to take chances. Americans liked adventure and 
challenge. Canadians liked order and guarantees.” (King 1993: 175)

37  Prev. aut. “…women of ethnic and racial minorities are forced to appeal to national values in order to register their claims 
as political. Latisha’s recourse to her status as Canadian, rather than a member of an Indian tribe, also recalls the national 
government’s installation of a gender-biased law (as part of the ‘Indian Act’), which from 1868 to 1985 ensured that Native 
women who married non-Natives lost their tribal rights.” (Davidson et al. 2003: 166)
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Fort Merion, kao i preostale tri boginje. Sve one bivaju zatvorene jer im se na teret stavljaju zločini koje 
nisu počinile, ali su okrivljene zahvaljujući svojoj boji kože i  etničkoj pripadnosti. Njihovo utamni-
čenje u Fort Merion je istorijska referenca. Nakon Indijanskih ratova, mnogobrojni učesnici Indijanci 
i indijanske poglavice bili su zatvoreni u Fort Merion. Mnogi su tu i umrli. Ovaj momenat u romanu 
predstavlja Kingov komentar na nepravedno utamničenje Indijanaca koji su se borili da sačuvaju svoju 
zemlju od belaca kolonizatora. 

U zatvoru, kao žene, Kingove boginje su nemoćne, kao i istorijski Indijanci, što nam govori o 
apsolutnoj nadmoći dominantnog društva nad kolonizovanima. Međutim, u znak protesta i subverzije 
dominantog narativa, boginje prisvajaju stereotipne identitete belih heroja iz metanarativa: „Kako bi iz-
begle da budu uhvaćene i asimilovane, one preuzimaju imena figura iz kanona – Usamljenog Rendžera, 
Robinzona Krusoa, Oka Sokolovog i Išmaela“38 (Wylie 1999: 115). One usvajaju auto-slike, odnosno 
identitete koje dominantno društvo uglavnom pripisuje sebi, i koriste ih kako bi izbegle zatvor te na 
realističnom planu romana popravile svet. Kroz ovaj ironični obrt između auto-slika i hetero-slika, gde 
žene Indijanke postaju beli heroji koji spasavaju svet, ali u korist Indijanaca39, King osvetljava prirodu 
stereotipnih prikaza kao veštački konstruisanih identitetskih pozicija.

Latiša na sličan način beži iz konceptualnih zatvora koje čine ovakvi stereotipni prikazi. Ona 
uspeva da se oslobodi Džordža i njegovog uticaja na svoj život time što se u potpunosti posvećuje 
plemenskoj zajednici. Nakon što je Džordž napusti, ona počinje redovno da odlazi na Ples sunca (Sun 
Dance). Ples sunca predstavlja važan ritual za pleme Blekfut. Ples se održava jednom godišnje kada se 
svi pripadnici plemena okupe i izvode rituale kojima slave zajednicu i isceljenje. Odlasci na Ples sunca, 
kao i posvećenost pomaganju ženama plemena Blekfut, konačno omogućavaju Latiši da se oslobodi 
Džordžove rasističke i nipodaštavajuće retorike koja ju je ograničavala da se ostvari kao Indijanka. La-
tiša ubrzo shvata da je Džordž bio „dosadan i glup, glup do srži, gluplji nego što je Latiša ikada mogla 
pretpostaviti da belci mogu biti glupi“40 (King 1993: 213). Latiša tako porodicu koju je trebalo da ima sa 
Džordžom zapravo zamenjuje zajednicom plemena Blekfut koje joj pomaže i podržava je. 

S druge strane, kako bi doskočila gostima restorana koji egzotizuju njeno indijansko poreklo, La-
tiša koristi stereotip o urođenoj divljoj prirodi kod Indijanaca, kao i verovanje da su svi Indijanci lovci, 
pa tako izmišlja priču kako se u njenom restoranu zapravo služi pseće meso. Kako bi legitimizovala svo-
ju priču, ona čak kači i slike lovaca Indijanaca koji navodno love pse. Kroz roman, zahvaljujući stalnim 
susretima sa američkim i kanadskim turistima koji imaju razna očekivanja o tome kakvi su Indijanci, i 
koji te karakteristike traže i u Latiši, ona zapravo shvata šta treba da im pruži kako bi ispunila njihova 
očekivanja: „Čini se da je ona naučila kako stereotipi nisu štetni sami po sebi, ali mogu to lako postati u 
odnosima moći između kolonizatora i kolonizovanih, ukoliko im se dozvoli da oduzmu pravo Drugima 
da budu različiti“41 (Ibarolla 2010: 77). Na taj način, ona usvaja sredstva pomoću kojih je dominacija 
nad Indijancima uspostavljena, ali u svoju korist. Ona usvaja hetero-sliku i koristi je za dobrobit i pros-
peritet svoje porodice. Na taj način King dekonstruiše još jednu sliku o indijanskoj inferiornosti, i to 
onoj intelektualnoj. 

38  Prev. aut. “…to allude being apprehended/appropriated, the women take on the names of canonical figures – the Lone 
Ranger, Robinson Crusoe, Hawkeye, and Ishmael.” (Wylie 1999: 115)

39  Prerušene u figure iz književnog kanona, četiri boginje pomažu Lajonelu i Čarliju da se vrate plemenu i da prestaju da 
percipiraju sebe u okvirima auto-slika belačkog društva. One pomažu Lajonelu da se ne doživljava kao Džon Vejn, i Čarliju 
da ne juri za uspehom na uštrb sopstvenog plemena. One to uspevaju tako što prerade jedan vestern, dajući mu kraj u kome 
Indijanci pobeđuju Džona Vejna. Na taj način one otkrivaju negativnu ulogu vesterna u kreiranju negativnih slika i stereotipa 
o Indijancima.

40  Prev. aut. “....was dull and he was stupid, bone-deep stupid, more stupid than Latisha could ever have guessed whites could 
be stupid” (King 1993: 213).

41  Prev. aut. “She seems to have learnt that stereotypes are not harmful in themselves but may easily become so in the power 
relations between the colonizer and the colonized, if they are permitted to dispossess the Others of their right to be different.” 
(Ibarolla 2010: 77)
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4. ZAKLJUČAK

U romanu Sve dok je trava zelena i vode teku King piše priče o Indijankama koje najpre biraju 
da žive po stereotipima koji ih prikazuju kao niže, podređene žene, predodređene samo za rađanje 
dece, nesposobne da se ostvare profesionalno. Na taj način one bivaju kolonizovane. Međutim, zahva-
ljujući svojoj rodnoj i etničkoj pripadnosti, na osnovu koje i jesu kolonizovane i marginalizovane, one 
shvataju da su takvi identiteti, bazirani na stereotipima, za njih neadekvatni. Oslanjajući se na svoje 
etničko poreklo i plemensku zajednicu, one počinju da se poigravaju stereotipima i slikama tako što ih 
implementiraju u svoj svakodnevni život kako bi uspele u društvu u kom su marginalizovane. O tome 
najbolje govori primer Latiše Crveni Pas koja tvrdi da služi pseće meso u svom restoranu oslanjajući 
se na stereotip o urođenom divljaštvu Indijanaca i tako postiže uspeh u poslovnom svetu. King samim 
tim u romanu prikazuje žene Indijanke koje u dominantnom diskursu jesu Drugi, ali koje se protiv 
marginalizovanog statusa bore oružjem koje ih je u taj status dovelo na prvom mestu, o čemu svedoče i 
boginje i Latiša Crveni Pas. Sve one od pasivnih objekata postaju aktivni subjekti, koji preuzimaju svoje 
živote u sopstvene ruke tako što se bune protiv opresije i marginalizovanosti. One donose odluku da ne 
podrže belačke patrijarhalne figure koje ih smeštaju u podređeni položaj i time iskoračuju iz stereotipa. 
Kako bi zamenile disfunkcionalne identitete koje im belačko društvo nameće, one se okreću indijanskoj 
zajednici i tradiciji, tražeći u njima inspiraciju i spas. Pa tako boginje kao triksteri iz indijanskih priča 
preuzimaju identitete belih heroja želeći da pomognu svojim sunarodnicima i uspevaju u tome. Latiša 
belog kolonizatora Džordža Morningstara zamenjuje indijanskom zajednicom koja se okuplja na Plesu 
sunca i koja joj pruža podršku. Tačnije, ona se okreće matrijarsima plemena koje joj pomažu da bude 
samostalna samohrana majka i aktivna članica plemena Blekfut. 
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IMAGES OF NATIVE AMERICAN WOMEN IN THOMAS KING’S GREEN GRASS, RUNNING WATER

Abstract

In this paper, the author analyzes, from imagological perspective, the images of Native American women 
as the Other in Thomas King’s novel Green Grass, Running Water. Imagology, as the study of images of the Other  
in literature, proves particularly useful for analyzing the images of Native Americans in Canadian and American 
literatures. Owing to the colonization of the North American continent, Native Americans have been depicted as 
the inferior and oppressed, marginalized ethnic Other. In the dominant discourse, Native American women were 
doubly marginalized because of their gender. Ethnic and gender othering are the two main themes King explores 
as he writes about Native American women who are marginalized in multiple categories.
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БЛЕЗ МЕНИЛ ИЗМЕЂУ РЕАЛНОСТИ И МИТА

Белгијски писац и сликар, пасионирани читалац, Жан-Пјер От, у својим романима слави живот, природу, 
домовину. Ту налази и инспирацију за свој роман Блез Менил са рукама од менте, који је само један од мно-
гих у којима аутор својим магичним пером живо и убедљиво осликава сеоски живот. Иако је радња смеш-
тена у реалан свет, у роману се уочава тежња ка приказивању скривених мотива, симбола, алузија, чиме се 
наизглед једноставна прича усложњава. Кроз тему жртвовања и борбе силâ писац нас води до хришћанске 
религије и до митологије. Поред тога, овај роман може се тумачити и као својеврсна аутофикција, али и 
више од тога, као партитура која при сваком читању ослобађа нову резонанцу и открива слојеве скривене 
иза вербалности. Питамо се ко је, заправо, јунак по имену Блез Менил: обичан мештанин, оличење неког 
божанства или можда сам писац? Циљ овог рада је да укаже на сложеност структуре и тематску слојевитост 
по чему је овај Отов роман посебан у његовом богатом књижевном опусу.

Kључне речи: франкофона књижевност Белгије, роман, Жан-Пјер От, мит, студије културе, етнологија

1. УВОД

Жан Пјер От (Jean-Pierre Otte, 1949–) спада у ред плодних белгијских аутора који су остави-
ли трага у тамошњој култури. Иако је у позним годинама, не напушта га стваралачки занос, те је и 
даље присутан на домаћој културној сцени, као писац и као сликар. Његово књижевно дело веома 
је специфично и открива уметникова широка интересовања, почев од тема везаних за белгијски 
фолклор до митологије и универзалних феномена из природе. Богатство тема, узлет маште и пи-
так стил допринели су пишчевој великој популарности међу сународницима. 

Отова дела могуће је проучавати из различитих углова, од књижевно-теоријског, преко 
ботаничког и физичког, до студија културе, етнологије, антропологије, о чему сведоче бројни 
чланци и двадесетак теза белгијских истраживача. Ипак, његова књижевна остварења проналазе 
пут и изван домовине, и све више су присутна у преводној књижевности. Од четрдесетак књига 
– романа и митлошких студија – колико је От написао до сада, поједине су већ доживеле издања 
на немачком, енглеском, мађарском, грчком и кинеском језику. Међу њима је и роман о Блезу Ме-
нилу, који заузима важно место у ауторовом целокупном списатељском опусу. Тим романом, који 
у својој сложености пружа могућност откривања културног бића белгијског народа, бавићемо се 
у овом раду. Потребно је нагласити да ће нас границе које поставља задати простор једног члан-
ка усмерити на анализу само одабраних питања, оних која представљају не само окосницу овог 
Отовог остварења, него која се могу посматрати као парадигма његовог романескног стварања 
уопште. Али, пре него што се упустимо у анализу, рецимо нешто о писцу, који у својој земљи 
ужива углед, а који је српској публици још увек непознат. 

2. O АУТОРУ

Понекад биографски подаци директно одређују карактер стваралачког опуса аутора. Тако је 
и са Жан-Пјером Отом, који потиче из мале белгијске вароши Феро-Феријер у Арденима. Место 
његовог порекла игра важну улогу јер га аутор, готово по правилу, осликава у својим делима. На 
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известан начин о Отовом родном крају могло би се говорити као о посебном лику његових рома-
на. Село и околина, препуни тајни и необичних обичаја, постају терен који у тексту добија неке 
за нас нове особине, које превазилазе географске координате и залазе дубоко у домен легенди и 
митова, које радознали От, као неко ко од детињства упија културу, обичаје и веровања, вешто 
користи као подлогу за даље обликовање своје приче. 

Када је имао дванаест година, породица се преселила у Лијеж1, што је за младића било 
важно јер је ту спознао своје афинитете, нарочито са првим запослењем, које је добио у би-
блиотеци. То је давало полета његовој знатижељној природи, и сјајну прилику да ради оно што 
највише воли: да чита и истражује. А занимале су га бројне теме, из домена биологије, физике, 
филозофије, социологије, митологије. 

Свој истраживачки дух преточио је у низ текстова и књига, често о биљкама и инсектима, 
по чему је постао препознатљив као књижевник. Његово поље интересовања, као и дар запажања, 
чине га апартним савременим писцем, јер га привлаче несвакидашње теме као што су сексуал-
ност морске фауне, свет кестења или друге, о којима шира публика углавном нема сазнања. Јасно 
је да је Жан-Пјер От задивљен светом који га окружује, пре свега разним облицима живота, а за-
право оним детаљима који обичном човеку, најчешће, измичу. 

Његово око бележи све, а потом От своје утиске транспонује у текстове или на сликарско 
платно. Изложбе на којима је учествовао оставиле су трага у савременим уметничким круговима 
Белгије, о чему сведоче бројни чланци и критике културних посленика. 

От је и сјајан говорник. Држао је предавања по позиву на универзитетима у Шпанији, чест 
је гост јавних наступа, трибина, емисија, од којих се посебно издвајају епизоде под насловом 
Приче о задовољству постојања (Les histoires du plaisir d’exister), што је и наслов једне његове 
књиге (Оtte 1997). 

Још у младалачким данима От је почео да пише поезију2, али је убрзо прешао на прозни 
израз. У почетку је објављивао кратке приче и новинске чланке. Као колумниста, дуги низ година 
сарађивао је, a тако је и данас, у бројним часописима као што су Либр Белжик (La Libre Belgique), 
Ле Монд (Le Monde), Eкспрес (L’Еxpress), Нувел Обсерватер (Le Nouvel Observateur). 

Први роман написао је 1976. године, као део трилогије коју ће објавити Робер Лафон 
(éditions Robert Laffont), издавачка кућа којој ће дуго остати веран. То у били романи Срце у 
махуни (Le cœur dans la gousse, 1976), Жилијена и река (Julienne et la rivière, 1977), и сада већ 
чувени Блез Менил са рукама од менте (Blaise Menil mains de menthe), који је изашао 1979. го-
дине. У овим, као и у каснијим остварењима, От са жаром и полетом слави природу и свет који 
га окружује, бојећи га упечатљивим емоцијама. У извесном смислу, могло би се рећи да је От 
„белгијски Жионо” (Giono). И што је више писао, то је све више простора посвећивао Арденима 
свог детињства, који ће му постали трајна инспирација. 

Укратко, реч је о свестраном уметнику, чији свеукупан јавни, списатељски и уметнички 
рад изазива велику пажњу стручне и шире јавности, пре свега у родној земљи, али и ван ње, као 
и пажњу младих истраживача и критике која му је доделила и низ награда3. Реч је о ствараоцу 
који воли живот и о њему пуно зна јер га проучава из углова који откривају неке нове димензије. 
Његово прозно дело, ма колико да описује реалан свет, великим делом обојено је маштом. А она 
понекад скреће ка домену мита, легенде, фолклора, односно онога што се везује за традицију 

1  Касније ће се преселити у град Лот (1984), што ће такође представљати значајну промену, због још убрзанијег 
стила живота, али потреба да остане у контакту са природом одувек је била јака, те се окружио бројним кућним 
љубимцима, чувајући свој унутрашњи баланс, без којег, како је сам рекао, не би умео да живи и ствара.  

2  Подстицаје за писање поезије Оту су давали надреалистички песник Андре Пјеир де Мандијарг (André Pieyre de 
Mandiargues) и славна списатељица Анаис Нин (Anais Nin). Тај део његовог стваралачког опуса биће уврштен у 
збирку под насловом Нова француска поезија (La Nouvelle Poésie Française), која ће изаћи у издању познате издавачке 
куће Сегерс (Éditions Seghers).

3  Њему најмилија, а за нас овде најзначајнија да се помене, јесте она коју му је доделила француска фондација 
Природа (Nature), у част двоструког, научно-уметничког доприноса, односно због запажених књижевних остварења 
која, свако на свој начин, промовишу знања из ботанике и ентомологије, науке о инсектима.  
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и културу народа који От неизмерно воли и који жели да опише. Његов романескни свет, иако 
препознатљив (или макар уобичајен) за домаћег читаоца, за небелгијанца представља штиво у 
које је врло тешко ући. Оно је попут загонетке, где се реалност и мит преплићу до неслућених 
граница. Томе су посвећени редови који следе. 

3. O РОМАНУ

От се не задовољава само оним што види и доживљава, него га занимају тајне везе међу 
стварима, и њихов прапочетак, односно како је све настало, како су настале цивилизације, и у 
ширем смислу како је настао космос. Зато се бавио опсежним истраживањима која су га начинила 
стручњаком за митове који се баве постанком света. Написао је више расправа и књига на ту тему, 
од којих је последња Митови о постанку света (Les Mythes de la création, 2017), а о томе пише 
и у својим романима, увек полазећи од реалног живота, смештеног у видљив и препознатљив 
амбијент, да би потом вешто скренуо ка темама које откривају тајне постојања, и преплиће их са 
етичким и естетичким промишљањем. Његов текст је увек питак, поетичан, наизглед наиван и 
лак, а заправо вишеслојан и пун симболичких значења.

Исто тако, са пуно жара и на пријемчив начин говори о емоцијама, ставља их у контекст 
смене годишњих доба, доводи у везу са менама Месеца или пак са неким другим феноменом из 
природе. Описује амбијент у којем улогу играју река, жетва или неки други мотив који говори о 
саживоту са земљом на коју се човек настанио, да би показао човекову потребу да чини јединство 
са природним окружењем. Зато најрадије радњу својих романа смешта у простор свог детињства 
и младалаштва, јер му познаје душу. 

Oт уме да ухвати поглед, покрет, да суптилним изразом наговести рађање осећањâ, њихово 
постојање или развојни пут (за њега све је процес, в. Blattchen 2014), дa опише љубав или зебњу и 
тако прикаже, на пример, време младости и промене које га прате. Тако је и у роману Блез Менил 
са рукама од менте, који се бави исечком живота једног младића и дилемама на које наилази. 

Међутим, главни јунак није обичан младић, јер поседује исцелитељске моћи. Управо та 
особеност довешће га у везу са низом несвакидашњих догађаја, који ће једно мирно, уљуљкано 
планинско село тргнути из уобичајеног и тромог ритма живота. Писац, заправо, жели да опише 
борбу против празноверја. У центар пажње ставља чуда као узроке преображаја који настаје у 
душама људи, али и постављају читаву причу у један много шири оквир, који би се могао дефи-
нисати као простор између реалности и мита, јер писац непрестано пулсира између та два пола, 
уверавајући нас у неопходност постојања оба.

Жан-Пјер От у овом роману испољава изузетан естетски сензибилитет, где се искрени ли-
ризам и поетичност исказа меша са необичним појавама које су изнете са великом пажњом и 
прецизношћу. Отов специфичан стил је профињен, суптилан, и чини дело изузетно привлачним. 
Читалац открива свет са усхићењем, дивљењем, ентузијазмом, кojи су, заправо, својствени са-
моме писцу. Зато белгијски новинар Едмонд Блачен (Edmond Blattchen) не скрива одушевљење 
када дочекује Ота у својим емисијама, а Бернар Пиво (Bernard Pivot), чувени француски новинар, 
водитељ култних телевизијских емисија из културе и председник Академије Гонкур од 2014. го-
дине, Oта кратко али речито најављује: „Eвo jeднoг дивног писца од укуса!”, aлудирајући нe само 
на елеганцију израза, него и на животне сокове које аутор oткрива и потом их вешто компонује у 
целину приче. 

3.1. Фабула 

Окосницу романа чине доживљаји младића који се у потпуности предаје исцелитељској 
вештини, коју сматра својом животном мисијом. Он наилази на две сестре и почиње да осећа 
њихову привлачност. Марија га задивљује својом крхком појавом, финоћом и нежношћу, а Ева 
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својом динамичношћу. Ева је окренута животу, дружењу, заљубљиве је природе, врцава, и у 
потпуној супротности у односу на смерну и тајанствену сестру. Блез добија жељу да са обема 
оствари неки ближи контакт, али не приснији од платонске везе, јер сматра да као исцелитељ 
нема права на остварење интимнијег односа. Како роман одмиче, уочава се да је писац имао 
намеру да Менила прикаже потпуно другачијим у односу на друге ликове, јер по свом узорном 
понашању и одлукама које доноси, а пре свега по спремности да на крају романа жртвује свој 
живот, доведе у везу са чистотом лика Исуса Христа. Са друге стране, аутор непрестано алудира 
и на митолошке приче о стварању света (према митовима старе Грчке) и тиме залази и у сферу 
претхришћанске мисли. Симболика у делу је вишеструка и, заправо, ликови из романа смештају 
се у простор који се протеже у више праваца: на пишчево савремено доба, на атемпорални оквир 
хришћанске религије, као и на митско доба стварања света, које је представљено симболима и 
ликовима из митологије. Читалац је, дакле, позван да троструко дешифрује ликове и појаве, како 
би могао да разуме сву слојевитост романа. Уочава се још један слој приче, који се односи на 
живот и уверења самог писца. То су уједно и тематске целине којима ћемо посветити пажњу у 
редовима који следе.4 

3.2. Извори инспирације 

3.2.1. Реални свет, романи и списи
Мора се приметити да је Отов роман писан по моделу једног врло популарног жанра у 

књижевности Валоније, а то је роман о болеснима и њиховом излечењу, међу којима су посебну по-
пуларност имали романи о исцелитељима и егзорцистима (Otten 1985: 139-141). Преплављивали 
су белгијске књижаре у првој половини двадесетог века, да би средином века интересовање за 
таквим штивом почело да јењава. Ти романи баве се темама из стварног живота, које су преоб-
ликоване: ставља се снажан акценат на борбу са злом, због чега се посеже за елементима неверо-
ватног или мало вероватног. На том трагу је, несумњиво, и роман о Менилу. Међутим, Отов јунак 
није у потпуности налик ликовима из тих романа. Менил се не бори уз помоћ свете водице нити 
молитвама, како је то описано у популарним романима, већ је његово оружје сведено на енергију 
која избија из његових дланова. Елемент егзорцизма у Отовом делу, дакле, не чини основу рома-
нескне приче, нити је пишчев циљ био оживљавање једне угасле врсте романа. 

От у својој причи приказује село у коjeм се већ извесно време одигравају необични догађаји, 
по правилу током ноћи. Простодушан свет почиње да верује да су то чини неких вештица за које 
се говори да су и у прошлости опседале тај крај. Блез Менил, који не верује у те приче, нити у 
зле духове, ипак креће у акцију са два мештанина, како би испитао ситуацију, заправо како би 
потврдио да та бића не постоје. Намера му је, дакле, да оповргне сујеверје. Убрзо ће се осведо-
чити да ноћна окупљања заиста постоје и да су то организоване светковине младих девојака и 
момака из оближњих места. На велико изненађење, Блез открива да на тим еротским свечаности-
ма учествује и Ева, у коју се заљубио, а за коју није могао да претпостави да би могла бити део 
таквог амбијента… 

Мало по мало, читалац схвата да су разговори, ритуали, песма и плес приказани на тим 
окупљањима, заправо опис традиције тог места и да реални живот управо тако изгледа. Морамо 
напоменути да чак и данас, у двадесет и првом веку, многи обреди, налик средњовековним, имају 
своје место на белгијским сеоским свечаностима. Њихов опис овде је изузетно драгоцен, не само 
због атмосфере коју писац жели да створи за своје ликове, него пре свега због своје непроцењиве 
етнолошке вредности и, дакако, везе са реалношћу, иако се на први поглед тако не чини.

Оно што у приказаној слици не припада реалности јесте, свакако, сам крај приче. Наиме, 
Менил својевољно одлази у сусрет смрти (одлази у једно мало место по имену Фањ, из којег се, 
4  Роман је врло сложен и пружа обиље материјала за низ посебних истраживања, што остављамо за неку другу 

прилику, а у овој ћемо се тим питањима посветити у мери коју нам дозвољава обим чланка.
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према народном предању, не враћа), али у сусрет смрти која неће бити узалудна, јер ће на тај на-
чин омогућити да се спасу животи њему драгих девојака, Еве и Марије. 

Изузев краја романа, који припада алегоријској слици и преузима улогу библијске метафо-
ре за Блезово доброчинство и крајњи хуманизам, велики део романа садржи описе утемељене на 
локалним обредима. Забележени су врло брижљиво, што је аутора начинило писцем-хроничарем 
једног културног обрасца, који је и те како присутан и у савременој белгијској култури. От верно 
износи начин исхране, опхођења, описује међуљудске односе и хијерархију односа, па све до по-
ступака за окрепљење од болести. 

Живот традиционалног села у вези је и са флором, која, према предању, има значајно место. 
Најважнија биљка је метвица, врста менте, те је и сам главни јунак постао оличење оних моћи 
које јој се традиционално приписују: да исцели, окрепи, оздрави. Отуда епитет који је приписан 
и главном јунаку, односно његовим лековитим длановима који као да су од менте. 

Укратко, овај роман је својеврсни рудник за етнолошка истраживања, где се фолклор, ри-
туали и песме укрштају са свакодневним животом Валонаца, љубоморних чувара својих обичаја. 
Писац дочарава животни стил и поједина веровања која су се ту задржала вековима. А да би 
могао уверљиво да пише и о поступцима које његов јунак практикује у свом исцелитељском 
подухвату, како наводи Отен (Otten 1985), потанко се информисао у литератури која говори о 
фолклору валонског народа (Vivier 2006 [1936]; Tousseul 1959)5, такође и у истраживањима која 
је спровео Музеј валонског живота (Musée de la vie wallonne). Поред тога, кao извор му је по-
служио и текст из 1934. гoдинe, Пир Андри (исцелитељ) (Pire Andri (guérisseur)), који je записао, 
без књижевних претензија, лекар по имену Анри Пјер Фафен (Henri Pierre Faffin). То је попис 
сведочењâ o догађајима који су се одигравали у валонском граду Фос, у периоду од 1776. до 1853. 
године. Реч је о једном аутентичном лекару и необичној пракси коју је спроводио како би лечио 
људе (Faffin 1955). Ипак, Фафен шири тему и из текста се види да се о том необичном човеку ис-
плела читава легенда и да у њој има удела невероватног. 

Очито је да Фафен није објективни хроничар, јер додаје коментаре који су, наравно, у скла-
ду са тадашњим веровањима, а у којима се налазе поређења са вештицама или ђаволом. У роману 
који пише Жан-Пјер От има елемената преузетих директно од Фафена, али је текст ослобођен фа-
феновских поређења, јер је пишчева намера била да догађаје смести у другачији контекст. Упоре-
димо ли два текста, увидећемо следеће. Попут Пира Андрија, и Менил спасава две девојке. Ипак, 
Пир није познавао своје пацијенткиње пре третмана. Фафен наводи њихова имена, и утврђено је 
да су оне реално постојале (Otten 1985: 140). Реч је о Розалији Симонис (Rosalie Simonis), која на 
крају умире од туге, а не од физичке болести (От је у причи транспонује у лик Марије) и о Мајани 
Дибоа (Maianne Dubois), која у Отовој причи постаје Ева. Она је и сама заљубљена у исцелитеља, 
и осећање је обострано, што је заједничко и за Фафенову и за Отову верзију. Aндри девојци са-
општава дa сe својевољно oдрекаo женâ како би могао успешно да обавља своју мисију, будући 
да помагање људима подразумева огромну енергију коју не жели да расипа. Менил чини исто. 

Ипак, постоје и разлике. Према Фафеновом спису, Мајана је несрећно заљубљена и разоча-
рана, те је у свом очају затражила помоћ локалне вештице и потпала под њен утицај. Убрзо затим, 
први човек места Гранд Але мoли Aндриja дa предузме нешто како би се прекинула окупљања 
која се одигравају сваког првог петка у месецу на обали реке Салм. У пратњи градоначелника и 
тројице мештана Андри се упушта у авантуру: проналази тајно место окупљања, и како је Фафен 
навео, установљава да су људи запоседнути Сатаном. На велико изненађење, тамо је угледао и 
вољену девојку. Текст се ту завршава, уз констатацију да је за борбу са њима користио воду у 
коју је потпопио посебно биране травке. У легенди која се на основу тог случаја исплела међу 
мештанима, Андри је успео да се избори са запоседнутим људима, користећи водицу (за коју се 
верује да је освећена) и молитву, али је на крају ипак страдао. Наводно, његово тело је пронађено 
разапето, налик Исусовом… Свакако да делови ове приче никада нису могли бити потврђени, али 
5  Додајмо овде и наслов објављен 2017. године, О тајнама исцелитеља (Au cœur du mystère des guérisseurs), који 

представља врло читану књигу за коју, верујемо, зна и сâм От (Bartoli & Laville 2017).
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народ је исплео легенду која се више не заснива на исцелитељским моћима, него на егзорцизму 
и поистовећивању Андрија са Исусовом жртвом на крсту. Ипак, епилог записане приче, у којој 
очигледно има пуно тога нереалног, као и касније настале легенде је исти: девојка је излечена, а 
ноћна окупљања су престала! От је сазнао за овај случај и задржао је крај приче, а неке делове 
легенде потпуно занемарио у свом роману, јер му је фокус био далеко од вештица или егзорцизма.

 Дакле, потку за свој роман От је пронашао у музејској архиви, међу белешкама које говоре 
о бројним болеснима које је лекар Андри заиста успешно лечио, мада на неке своје, необичне 
начине. Реч је, заправо, о алтернативним средствима лечења, базираним на фитологији. Народ 
је узроке болести приписивао дејству злих духова или ђавола, али како је Фафен записао, сâм 
Андри у њих није веровао. Ту особину От придаје и свом јунаку: Менил верује у моћ биља, али 
не и Сотоне. 

От у свој роман не уводи лик ђавола, јер као што смо рекли његов јунак у њега не верује, већ 
Блез сва лоша стања и понашања појединца приписује његовом менталном терету, фантазији 
и умишљености, што због упорног опстојања у човеку или пак понављања у одређеним интер-
валима, постаје штетно по човеков организам јер почиње да мења физиолошке функције у телу. 
Дакле, реч је о психосоматским болестима, чији су узроци у енергији ћелије. Заправо, От, позна-
валац законâ физике, поставио је ствари тако да је концентрована негативна енергија непријатељ 
са којим човек мора да се избори. Али, како От појашњава, тако снажна енергија има и своју 
реакцију, покреће једну другу, огромну, која се креће до неслућених размера, и та нова енергија 
је позитивна, делотворна. Да би до тога могло да дође, потребан јој је замајац, односно у овом 
случају човек који већ поседује одређену снагу (овде описану као исцелитељску), човек који ће 
успети да преусмери ток ствари. Квантна физика, како је От нагласио у интервјуима, даје по-
требна образложења за такве тврдње. Он, наравно, у свом роману не појашњава та питања, али 
их подразумева док пише. 

От модификује још неке елементе Фафенове приче, која се, као што смо видели, заврша-
ва егзорцизмом и апотеозом хришћанске вере. У роману, исцелитељска моћ сведена је на моћ 
биљака и на моћ дланова, при чему је ова друга постала Блезово најјаче оружје, јер длановима 
покреће енергетска кретања у особи коју третира, односно лечи. 

Попут Андрија, и Менил жели аскетски живот и целибат, сматрајући да ће му једино тако 
остати довољно јака концентрација која би била делотворна да успешно делује и помогне људима. 
Блез верује да његова енергија потиче управо из целибата, као и из патње што није успео да 
упозна оца, који је умро не дочекавши да му се роди син, и што у детету узрокује тај унутрашњи 
немир и одређену буру енергије, коју оно преусмерава ка другима, предузимајући позитивну 
и хуману мисију. Тако, видимо да је Андријева хришћанска вера замењена једном другом, која 
уноси паралеле са претхришћансим веровањима. Писац је уз нехришћанске разлоге Менилових 
моћи увео и елементе магије и митова, чиме је дао једну нову димензију својој причи. Ипак, 
дух хришћанске мисли је присутан, и то не само кроз тему жртвовања, што тексту даје карактер 
алегоријске приче, а главног јунака „деификује”.

3.2.2. Библија као инспирација
Паралела са библијском текстом прилично је јасна, нарочито због мотива жртвовања глав-

ног јунака зарад спасења других, што га доводи у непосредну везу са Христовим ликом. Али и 
поред тога, кроз читав роман провејавају и други мотиви који ту везу само учвршћују, иако ни у 
једном тренутку није поменуто ни једно име из јеванђеља, као ни Исусово. Помињу се само Ева и 
Марија, али осим именâ, других сличности ових јунакиња са истоименим личностима из Библије 
нема.

Алузивност на библијски текст постиже се неколиким цитатима и парафразама, које пи-
сац уноси у свој текст, а који нису као такви посебно истакнути, него су уткани у причу, по-
некад ненаметљиво, те их може препознати једино читалац који добро познаје библијски текст, 
а понекад, опет, врло експлицитно. Намера аутора била је да у лик који живи у време у којем 
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настаје роман, остварује и доживљава исто што и библијски ликови, те да тај однос који је нека-
да постојао према изузетним људима транспонује на пишчев савремени тренутак. На тај начин, 
алузије постају извесни катализатор који читаоцу помаже да обједини две приче, библијску, и 
другу, која се понавља у неко друго време. Дакле, те сцене имају улогу да буду својeврстан ехо, 
као какво понављање онога што су људи у давнашња времена осећали према онима који поседују 
неку необјашњиву моћ. То је управо оно што Мирча Елијаде (Mircea Eliade) назива „архетипом 
и понављањем” у својој чувеној књизи Мит o вечном понављању (Le Mythe de l’éternel retour: 
archétypes et répétition, 1949), где неко божанско или митско дело може бити и дело неке друге 
(небожанске, дакле људске) особе у неком другом времену – како Елијаде каже in illo tempore 
(Eliade 1989: 191) – а које тек у том поновљеном акту постаје делотворно и доприноси остварењу 
одређене (божанске или митске) моћи особе која га је извела. Несумњиво је да От представља 
Блеза као човека коме се управо то и догађа, приближавајући га свом (пра)узору.

Међутим, то није пуко уживљавање протагонисте романа у сцене из Библије, него је реч о 
упливу елемената који се мешају са Отовом бујном имагинацијом. Но, поред тога остају одређене 
сцене које као да израњају из јеванђеља. Једна од њих је када се мајка присећа како је спознала да 
носи врло посебно дете. Попут благовести о Исусовом рођењу, и Блезова мајка прима спознају да 
ће родити сина. Све се одиграва у зору, у тренутку када је дететов отац преминуо. Тада је њено 
тело задрхтало, али од радости, јер се осетила благословеном, те је с усхићењем изустила: „Моје 
дете ће се родити са рукама од менте”6 (Otte 1999: 59), што је значило као исцелитељ. Управо 
смрт оца, према неким митским веровањима, о којима говоре и Елијаде и Џемс (Еliade 1989; Џемс 
1990), дају посебну моћ детету које тек треба да дође на свет. Као што смо већ раније поменули, 
Блез ће бити тога свестан.  

Бројне су реминисценције на јеванђеља, на важне догађаје који су пратили Христов живот. 
Прва исцелења која је Блез пружио подсећају на прва Исусова чуда, што ствара једну посебну 
атмосферу, али и неку врсту ореола око Блезовог лика. Он је лечио и речима и одређеним покре-
тима, те је Ева закључила да људи толико о њему причају да ће постати део легенде (Оtte 1999: 
92). Исто тако, писац реферира на Христов сусрет са Самарићанком на Јаковљевом бунару: у ро-
ману Менил, попут Исуса, прилази жени (која је, за разлику од Самарићанке из Библије, трудна), 
моли је да попије мало воде, а затим јој се обраћа речима које ће је изненадити, али и утешити 
(Otte 1999: 109-112). Такође се описује и Менилов сан, који као да препричава Исусова искушења 
током четрдесетодневног боравка у пустињи. И да не набрајамо. Али поред низа препознатљивих 
алузија, највише сличности са библијским текстом пружа сам крај романа, у којем Менил умире. 

Осим тога, избор речи, синтагме или пак читаве реченице, преузете су такође из јеванђеља 
(„Готово је. Све је свршено.”7 или: „Оче, зашто си ме оставио?”8 и слично). Чак и две сестре, 
након Менилове смрти, чују унутрашњи глас који им говори да онај којег траже, више није ту9 
(Otte 1999: 192). Еву разједа туга, али изговара реченицу која алудира на сцену у којој се васкрсли 
Исус обратио својим следбеницима у селу Емаусу (који га нису препознали, и који су га и даље 
оплакивали), у жељи да их ободри и утеши: „Веселимо се. Он не би волео да нас види у сузама и 
опхрване болом.”10 (Otte 1999: 193).

У Отовом тексту препознају се и бројни појмови и симболи, који се везују за литургијски 
обред (на пример улога путира), као и друге обреде, који излазе из библијског контекста и залазе 
у домен магијских радњи (Chauvin, Siganos & Walter 2005). Такође се говори о снази која лежи 
у чину одрицања или у чину жртвовања за друге. А посебно место заузима и тема смрти, коју 
писац жели да представи као неминовну али „плодотворну”, дакле делатну (Morin 1976: 130), и 
то у мери колико је то била и Христова. Али када От замишља паралелу између Христа и свог 

6  „Mon enfant naîtrait avec la menthe dans les mains.”
7  „C’est fait. Tout est consommé.”
8  „Père, pourquoi m’avez-vous abandonné?”
9  „Celui que vous cherchez n’est plus ici.”
10  „Réjouissons-nous, dit-elle. Il n’aurait pas aimé nous voir pleurer еt nous morfondre.”
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јунака, он Христа замишља пре свега као људско биће, које има моћ да окрепи и утеши, и који је 
спреман на жртву.

3.2.3. Мaгијске радње, обреди, митологија
На почетку романа Блез сахрањује жабу, којој је, према старом обреду, претходно морао 

да одузме живот на одређени начин и уз изговарање извесних речи, уз бајање. Он очекује да ће 
мрави појести месо, остављајући само скелет, чист и бео попут слоноваче, и да ће тај скелет по-
стати, како је метафорично навео, „инструменти мукâ” („instruments de la Passion”), алудирајући, 
наравно, на Христово страдалништво, односно његове муке на крсту (Otte 1999: 34). Али, за-
право, осим тог поређења, ничег хришћанског овде нема. Мотив жабљег скелета важан је да би се 
приказала обредна магијска радња, чији корени сежу у претхришћанска времена. Да би се магија 
остварила, потребно је враћање на то место. Зато на крају романа видимо да Менил откопава 
сахрањену жабу, и с олакшањем схвата да су мрави одрадили свој део, што му је била потврда да 
ће се и речи бајалице, а то значи и читава магија, остварити (Otte 1999: 189). Ово је, дакле, приказ 
једног примитивног обреда који има предрадње, радњу и уверење о жељеном исходу (које уколи-
ко се не догоди – све пропада), о чему се може наћи трага и у Музеју валонског живота. Значај ове 
епизоде дакако је етнолошки, а у књижевном смислу да прикаже локалну боју. Али, њен значај 
је и у приказивању пишчевог изузетно великог познавања магије и митологије (Blattchen 2014). 

Наиме, От као да даје примере који поткрепљују све оно што наводи Џемс у свом поглављу 
о магијској вештини (Џемс 1990: 60-61) када објашњава делотворност магијског деловања, бајања 
и специфичних ритуала. У исто време От даје и примере онога што се назива „мана” – према 
Кордингтону (Cordington) „та натприродна сила или утицај” – која се везује за свете предмете и 
уједно за личност која том силом управља (Џемс 1990: 61-65). То је снага, али не физичка, и може 
бити употребљена за добро или за зло (у роману приказана као прва опција), и велика је предност 
за човека који би ту силу поседовао или контролисао. У роману, Менил као да поседује „ману”, 
за коју Џемс (1990: 61) даје следеће објашњење:

Ако се утврди да неки камен има натприродну моћ, то је зато, сматра се, што се неки дух повезао са 
њим. Кост умрлог има у себи ману зато што је дух у кости; неки човек може да има тако присне везе 
са неким духом да и сам има у себи ману и може је усмерити како жели. Сваки видан успех јесте 
доказ да неки човек има ману; његов утицај зависи од утиска који оставља на друге да има ману.

Жабљи скелет и низ радњи имају посебну, тајанствену улогу, коју Блез Менил добро познаје 
и вешто користи. Дакле, ако следимо Џемса, Менил је тај који, преко предмета, поседује силу и 
вешто њоме управља. А како Отен примећује (Otten 1985: 146), то је у складу са фолклором и 
веровањима која се негују у Арденима. О таквом веровању има пуно извора – наведимо само рад 
Валтера Жамара (Jamar 1938) – који се чувају у Музеју валонског живота. Aли, важно je овде на-
поменути да постоји јасна дистинкција између моћи коју је добио Блез (од оца, као посмрче) од 
моћи коју је имао Исус (од оца, али на други начин).   

Поред комплексног обреда са жабом, постоје описи низа других радњи које носе одређену 
симболику (Otten 1985), али у којима улогу играју биљке. Нарочито је значајна мента, која је ушла 
и у наслов романа, или јагорчевина која је представљена као симбол наде, али се посебна важност 
даје пасиофлори („passioflore”, „fleur de la Passion”), тим пре што јој сам назив сугерише Христове 
муке, које у роману имају, како смо видели, своје место и улогу. 

Постоје и сцене које би се могле разумети као алузије на митолошке приче (Durand 1992). 
Наиме, дуалност двеју сестара (опречан карактер, идеја да се Менил приближава обема, иако 
не би смео), подсећају на бурне митолошке односе, често описане шематски, као црно-беле 
(Borgeaud 2015). Наиме, према интерпретацијма митова које даје Леви-Строс (Lévi-Strauss), као 
и неки други аутори, можемо разумети да је Менил овде приказан као биће које покушава да 
буде „медијатор” („médiateur”), јер поседује, како то Мишел Отен примећује, „извесне црте два 
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универзума које он треба да уједини (његови бројни афинитети према Марији и према Еви)”11, 
а улога медијатора је да на магијски начин направи „синтетичку везу” која не би била могућа у 
реалном свету (Otten 1985: 144). У митовима се остварује медијација између природе и људи, 
животињског света и људи, између света живих и мртвих и тако редом (Otten 1985: 144). Овде 
Менил треба да излечи две сестре, једну, смерну, која је смртно болесна, и другу, чије понашање 
постаје опасно по њено ментално здравље. Његов начин лечења сестара имаће двојак облик: об-
лик магије (руком дроби жабљи скелет) и облик хришћанске жртве (пада у несвест, и коначно на-
лази смрт), што је приказ жртвовања која су неопходна да би се онај који жртвује жабу (субјекат 
жртвовања), уз бајање ујединио са оним који је и сам жртва (објекат жртвовања), у уверењу да ће 
из синтетизованог чина проистећи добробит за другу особу. И, ефекат је постигнут:

Марија се буди […] Нешто се догодило [...]. Осећа се добро; вратила јој се снага. Освестила 
се у потпуности, као нова је, има снажну жељу за животом […]12

То су, заправо, ефекти валонских чуда (miracles wallones), o којима се чувају сведочан-
ства у етнолошким збиркама. Блез, дакле, одлази у свет мртвих, да би одатле завршио своју 
исцелитељску мисију, јер, како Едгар Морен (Edgar Morin) наводи, „жртва представља системат-
ску и универзалну магијску употребу плодотворне силе коју поседује смрт”13 (Morin 1976: 130). 
Након Блезове смрти, понашање друге сестре ће се, такође, дијаметрално променити, након што 
ће постати свесна вредности жртве коју је Менил свесно поднео.

У роману, балансирање између овоземаљског света и подземног света налик је борбама 
између митолошких сила зaрад уређивања хаоса. У том преплетају, о којем Отен нашироко пише 
(Otten 1985), назире се та „миленијумска” борба, и једна дуга, непрестана тензија, својствена 
митолошим причама. 

Напоменимо да силе ноћи – чак извесна опседнутост темом ноћи – овде добијају сасвим 
другу конотацију, јер је вредност ноћи (таме) представљена као супротна нашој уобичајеној, 
хришћанској, која је везује за све што је негативно. Ноћ је родила Дан (Светлост), дакле њена 
вредност, како је то приказано и у грчкој митологији, а и у овом Отовом виђењу, јесте позитивна. 
От је чак назива „дијамантском” („nuit diamantine”), када је окупана светлошћу звезданог неба – 
или како би је Женет (Genette) назвао, „ноћ светлости” („nuit de lumière”) (Genette 1969) – која је 
ту превасходно да би указала на постојање друге стране медаље.

Дакле, дуалне позиције нису само на релацији две јединке (на пример сестара или Блеза 
према једној од њих, да не ширимо тему на друге ликове) него и између односа у свету који их 
окружује, а што се, према Отовом виђењу односи на устројство читавог света. От, пасионира-
ни читалац митолошких прича, у свој роман увео је обиље мотива и односа добра и зла, који 
представљају густо ткање значења и симбола14, и од романа у целини чине посебно драгоцен 
рудник за нека даља истраживања.   

3.2.4. Роман о самом аутору 
Посебна тема могла би бити однос пишчевих аутобиографских елемената у причи о Мени-

лу. О појму аутофикције и аутореференцијалног односа према лику већ смо писали (Popović 2019: 
154-157), користећи добро познате дефиниције које дају Лежен (Lejeune), Гаспарини (Gasparini), 
и други. Оно што нас овом приликом највише занима, будући да је удео маште велики, јесте самô 
позиционирање главног јунака у свом окружењу. Како Мишел Отен размишља (Otten 1985), а 

11  „[I]l possède certains traits des deux univers qu’il doit réunir (ce sont ses multiples affinités avec Marie et avec Eva).”
12  „Marie se réveille […] Quelque chose s’est passé […] Elle se sent bien; des forces nouvelles ont reflué en elle. Elle se 

retrouve nette et intacte, avec un violent désir de vivre [...]”
13  „Le sacrifice est l’exploitation magique systématique et universelle de la force fécondante de la mort.”
14  Присутна је симболика пећина и пукотина у стенама, затим снега и леда, симболика боја, бујице и тако редом. Роман 

је пожељно читати уз речнике симбола. 
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можемо се сложити са њим, можда је сам Менил отелотворење Жан-Пјера Ота као ствараоца, 
који има улогу да лечи припаднике друштва којем припада, тим пре што и у другим романима, 
као на пример у Срцу у махуни, износи део себе. Отен скреће пажњу на важност лика девојчице 
из Предговора и њеног односа према писцу романа, јер је њена улога јасна, да понука писца на 
размишљања о разним темама, пре свега о оцу, о смрти, о вредности живота, чистоте, вере и све-
му ономе што је От овде назвао „скривено лице ствари” („la face cachée des choses”) (Otte 1999: 
11). То је, заправо, у основи свих његових романа (Blattchen 2014). 

С тим у вези, поменимо да писац често употребљава реч fil (у више значења: нит, влакно, 
оштрица, пукотина, ток реке) и њој сличне речи попут filer, faufiler, filament и тако редом, те се 
може рећи да и она, на симболичан начин, попут некакве „тајне везе” („fil secret”) доприноси 
да се ствари доведу у исту раван и да се уочи читав ток судбине. У том смислу говорећи, чини 
се да сâм писац није имао за циљ да експлицитно открива своје лице у роману, али да нам оно 
није остало непознаница, јер анализом главног јунака и односа које он непрекидно остварује са 
људима, стварима, силама, бићима, судбином, природом и тако редом, откривамо пуно тога о 
пишчевим идеалима, о његовом комплексном карактеру, о односу који има према себи и према 
свету, нарочито о његовим Арденима, као и о вредностима као што су хуманост и добра воља. 
Коначно, из овог Отовог романа избијају ерудиција и бујни списатељски таленат, као и позитиван 
однос према животу и родном крају (Blattchen 2014) – због чега је, уосталом, толико цењен међу 
публиком – који се провлачи као лајтмотив у овој причи, а који је, у суштини, основа читавог 
његовог стваралачког рада.

4. ЗАКЉУЧАК

Роман о Блезу Менилу бави се несвакидашњом темом, писан је питким стилом и лако се 
чита. Међутим, симболи, алегоријски оквир и aлузије на митове, воде читаоца у сложене светове 
сакривене иза приче. У роману се налазе елементи догађаја o кojимa je у архивама и музејима 
остао писани траг, као и обичаји који се везују за валонску културу и традицију, а који наликују 
средњовековним обичајима. Жан-Пјер От као вешт приповедач користи не само елементе фол-
клора, него и лична знања из фитологије и физике, а пре свега етнолошке изворе до којих је 
дошао, у којима велику улогу играју склоност једног дêла народа ка сујеверју и веровања у па-
ранормална својства и моћи појединаца. Oт уводи симболе, укрштa њихова семантичка поља, 
нe намећући кoнaчнe, нити једностране oдгoвoрe, већ остављајући простор да читалац открије, 
делимично или у потпуности, значењске слојеве текста. И, мa кoлико слојева да има, oвaj Oтoв 
роман пружа могућност вишеструке интерпретације и, заправо, пружа онолико импулса колико је 
сâм читалац спреман да прими, a у складу са хоризонтом очекивања15 кojи сe oдиграва у сaгласју 
с афинитетима и знањима самог читаоца. 

Смештен између реалности и мита, a зaпрaвo и легенде о локалном исцелитељу, роман 
о Блезу Менилу представља књижевно остварење које, попут свега у природи, дише и има 
потенцијал дa искаже сву своју пуноћу, кao и да постави питања о појавама о којима је народ 
говорио, или и даље говори, a o кojимa имамo сaмo представе и недовољне научне доказе. Нa 
читаоцима je дa тo препознају и приме на свој начин. 

Како је и сам писац рекао, знања из антропологије и упоредне религије укрштена са доме-
тима квантне физике и посебно квантне медицине – кoja je тeк нешто открила и дала сàмо повода 
да се верује у разлоге за постојање одређених физиолошких стања и појава, оних којих чак нисмо 

15  Ханс Роберт Јаус (Hans Robert Jaus) – иначе романиста по образовању – заслужан је што се из Хусерлове (Huserl) 
феноменологије тај појам нашао и у теорији књижевности, a jaснo je дa сe у случају Отовог романа његово дејство 
у пуној мери потврђује. Према његовим речима: „[к]њижевно дело није објекат који постоји сам за себе и који свим 
посматрачима нуди исто лице. Оно није споменик што монолошки открива своје безвремено биће. Пре ћемо рећи да, 
попут партитуре, тежи да при читању изазове увек нову резонанцу, која текст ослобађа вербалности и доводи га до 
актуелног постојања.” (Јаus 2009: 59).
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ни свесни, a која имају своје узроке, пoследице и дејства – нуде недостатне одговоре. Можемо 
додати и то да начин како ће читалац схватити све што је представљено, није најважнији, нити 
коначан пишчев циљ. Његов циљ је да заинтригира, да заголица машту, да испреплете реално и 
митско, и прикаже део наслеђа једног народа – његовог народа. 

У овом роману, реално и митско се прожимају. И у савременом животу локалних сеоских 
група прожимају се модерни и традиционални обрасци живота. То је полазиште писца који ос-
ликава живот у својим локалним бојама, обогаћујући га митом. То је свет Валонаца, који и данас 
дубоко верују да се везе између реалног и митског непрекидно остварују, што је От искористио 
да своју, менцвеловским језиком речено, „антрополошку имагинацију” (Мencvel 2014) развије у 
плетиво једног романа, дакако врло специфичног и крајње необичног за небелгијског читаоца. 
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BLAISE MENIL BETWEEN REALITY AND MYTH

Summary

Prolific Belgian writer and painter, passionate reader, Jean-Pierre Otte, celebrates life, nature, and home-
land in his works. This is where he also finds inspiration for one of his numerous novels, Blaise Menil mains de 
menthe, in which Otte, with his magical pen, vividly and convincingly depicts rural life. Although the plot is set 
in a realistic world, the novel shows a tendency to reveal hidden motives, symbols and allusions which enrich the 

https://www.babelio.com/livres/Otte-Blaise-Menil-mains-de-menthe/155786
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seemingly simple story. Through the theme of the hero’s sacrifice of and the struggle of forces, the writer leads us 
to the Christian religion and also to mythology. In addition, this novel can be interpreted as a kind of autofiction, 
and even more than that, as a music sheet that releases a new resonance with each reading and reveals the layers 
hidden behind verbality. We wonder who, in fact, is the hero named Blaise Menil: an ordinary local young man, 
the personification of a deity, or perhaps a writer Otte himself? The aim of this paper is to point out the complexity 
of the structure and the thematic layers of the novel, which is the reason why this book is very special in Otte’s 
rich literary opus.

Keywords: Belgian literature in French, novel, Jean-Pierre Otte, myth, cultural studies, ethnology 
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FREEDOM AND SILENCE IN RACHEL KUSHNER’S THE MARS 
ROOM AND DON DELILLO’S THE BODY ARTIST

Depicting the fundamental problems of an overpowered individual in the contemporary world, Rachel Kushner 
and Don DeLillo address a crucial question – the one of freedom of choice and speech that an individual is entitled 
to – in their respective novels The Mars Room and The Body Artist. Both DeLillo and Kushner choose female 
protagonists who undergo some of the most crucial periods in their lives after experiencing trauma. They deal with 
the loss of a beloved one, either because of death or forced separation. Lauren and Romy are both silenced and 
isolated in these novels, yet their lack of voice exists in different contexts. Lauren chooses isolation and silence 
as a coping mechanism after a trauma, whereas Romy is forced into both by a judicial system that knows no real 
justice for the ordinary person. Each dealing with trauma, they are representatives of the contemporary Everyman 
(or rather Everywoman) – an individual who is denied the right to choose or in any way affect their destiny. They 
are overpowered by the dominant forces typical for the postmodern society. Yet, both Kushner and DeLillo urge 
their protagonists to act against these forces and try to win their freedom. Romy does so quite literally, trying to 
escape prison, while Lauren chooses a more sublime tactic – she chooses art. The success (or lack thereof) of their 
actions serves as a testimony to the social circumstances of the modern era and critical commentary on the life of 
an individual in a postmodern society.

Keywords: The Mars Room, The Body Artist, freedom, silence, trauma studies

1. INTRODUCTION

Grief and trauma have been among the most crucial topics in literature of the contemporary era. 
American fiction has focused considerably on different aspects of national and collective trauma, while 
postcolonial fiction did the same from the perspective of the oppressed communities, peoples, and in-
dividuals. The Mars Room and The Body Artist are novels that depict trauma from a private, personal 
perspective. Don DeLillo has numerous works in which he uses national traumas and different global 
historical contexts to explore a human personal approach to trauma and grief; for example in Falling 
Man. Rachel Kushner has fewer novels than DeLillo, but she has also explored similar topics in her 
fiction, namely in The Flamethrowers. However, in these two novels, the authors do not include the 
collective element so prominently while introducing the phenomenon of trauma. Rather, the traumatic 
event in both cases is singular, isolated, deeply private and related to the protagonists and their fami-
lies. In The Mars Room, the female protagonist Romy Hall deals with different traumas, the central one 
being related to her stalker whom she murdered. In The Body Artist, the female protagonist is Lauren 
Hartke, whose husband has recently committed suicide, the aftermath of which she is trying to process 
and come to terms with. Each novel suggests a universal, deeply human approach to trauma and ways 
of coping with one. We see that from the ways in which the protagonists connect with other people who 
either somehow share their trauma or have a similar past experience. For example, Di Prete writes about 
different traumas in The Body Artist, and she notices an “interconnectedness as the consequence of trau-
matic experience” between Lauren and Mr. Tuttle (Di Prete 2005: 483). While Mr. Tuttle’s trauma is 
never discussed, Lauren feels a close connection to this character because he echoes her own trauma. In 
other words, by re-enacting late Rey’s words, he becomes an integral part of her trauma because Lauren 
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perceives him as such. Therefore, the shared connection to Rey’s suicide establishes the basis for their 
connection on a crucial human level. In a similar fashion, in The Mars Room, Romy is able to connect 
with other prisoners who share her background and traumatic experience. At first, she is relatively silent, 
only listening to the stories of her inmates, but she instinctively reaches out to women whose traumas 
seem close to her own. For example, she immediately tries to help Button, her pregnant inmate who has 
a baby almost immediately after entering the prison. She also connects with Conan, a transgender char-
acter who has a similar background to hers, with whom Romy reminisces about “big rims, floater rims, 
spinners […] neon undercar kits” and other things related to “Frisco,” her home (Kushner 2018: 104). 
While discussing trauma, Caruth mentions the connective aspect of this phenomenon, “the way in which 
one’s own trauma is tied up with the trauma of another, the way in which trauma may lead, therefore, 
to the encounter with another, through the very possibility and surprise of listening to another’s wound” 
(Caruth 1996: 8). These two novels support this claim, perhaps suggesting that there is an inner, es-
sentially human response to trauma – that which urges one to connect with others who may share one’s 
pain. Such a connection with fellow sufferers, in both The Body Artist and The Mars Room, will trigger 
an inner awakening, a self-realization process for the protagonists, who will gradually become more and 
more aware of their limited freedom and the system that took it from them.

By comparing the two protagonists of these novels, this paper explores parallels in the personal 
approach to trauma (of different causes and nature), suggesting a universality in coping mechanisms and 
actions taken to gain freedom and voice while surpassing the adverse effects of traumatic experiences. 
The fact that both main perspectives in the novels are female suggests another context of female trauma 
in the contemporary world, which provides a deeper level of interpretation of these novels within the 
feminist theory. Although Romy and Lauren’s traumas are starkly different, the approach that the two 
authors take to the concept of trauma and manners of coping with it is similar to a great extent. Both 
women are silenced, partly by their own will and partly by a dominant force, of whose influence they 
may or may not be aware. They choose silence at first only to slowly develop their voice and actions. It 
is important to note here that both women choose actions rather than words; in other words, they assume 
the role of the warrior, traditionally associated with the male trope in literature. However, while Romy 
attempts to become a warrior quite literally (hers is a physical reaction of escape), Lauren does so on 
a symbolical level, perhaps because her entrapment was more symbolical than Romy’s, to begin with. 
Moreover, both women realize (or the readers realize through their actions) how denied of essential free-
doms they were in their lives not only after, but also before their respective traumatic events. This will 
imply a strong social and cultural commentary by two authors known for their criticism of the contem-
porary era and its systems. Namely, both women’s destinies highlight a lack of freedom on a different 
level, concerned either with class, social status or social norms, as well as the basic social conditioning 
and imposed gender roles. Furthermore, every traumatic experience in the novels is related to the male 
influence – traumas are inflicted directly or indirectly either by male figures or the patriarchal society 
and social system.

Concerning the very element of trauma, it serves as a trigger for both Romy and Lauren, and their 
respective paths of self-discovery. In literature, trauma often serves as a trigger of either radical change 
(of character, social system, or something similar) or realization of hidden patterns and meanings, previ-
ously not noticed by the protagonists. Trauma studies define trauma as “an overwhelming experience of 
sudden, or catastrophic events, in which the response to the event occurs in the often delayed, and un-
controlled repetitive occurrence of hallucinations and other intrusive phenomena” (Caruth 1991: 181). 
The phenomenon has been thoroughly discussed and examined within psychology, specifically psycho-
analysis. Freud and many others attempted to define trauma as closely as possible, but its problematics 
have been difficult to summarize. Freud, for example, generally defines trauma as “a wound inflicted not 
upon the body but upon the mind” (Caruth 1996: 3). In Trauma and Its Wake, Figley and other authors 
attempt to track down the phenomenon historically, while Caruth approaches the term in a more general 
sense, observing it as a collective, social matter, rather than a solely psychological issue, describing it 
as “the breach in the mind’s experience of time, self, and the world” (Caruth 1996: 3). In either case, 
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trauma proves to be a phenomenon worth discussing precisely due to its strong influence on one’s per-
ception of both self and the world. This influence, interestingly enough, is even more peculiar insofar as 
it may not be evident. In other words, people acting under the influence of trauma may not be conscious 
of its effect, mostly because syndromes of traumatic experiences usually occur randomly, unexpectedly 
and unannouncedly, from time to time, when least expected. They inhabit the realm of subconscious-
ness, only to resurface in unique and often disturbing ways.

The relation between trauma and silence, as well as the consequent search for voice, is even more 
interesting. Both Freud and Caruth agree that trauma, as something “much more than a pathology, or the 
simple illness of a wounded psyche,” always depends on its speaking out; it is “the story of a wound that 
cries out, that addresses us in the attempt to tell us of a reality or truth that is not otherwise available” 
(Caruth 1996: 4). Simply put, trauma always needs to be told; it requires a spoken manifestation in order 
to be adequately resolved. Moreover, it acts as a voice that is heard from the silence, which accompanies 
the victim almost always post-traumatically, thus manipulating the mind of the traumatized person in 
different, frequently hazardous manners. The truth that Caruth mentions is always delayed and linked 
not only “to what is known, but also to what remains unknown in our very actions and our language” 
(Caruth 1996: 4). Differently put, trauma manifests itself not only in silence or voice but also actions 
and behavior change. Therefore, it seems that under “finding one’s voice” we can include both a spoken 
treatment of trauma and physical actions that work against the traumatic force or memories. One way or 
the other, silence seems to be the first stage and first indication of trauma, but it can also be the environ-
ment for healing, as can be seen in these novels.

2. FREEDOM AND SILENCE: COPING WITH TRAUMA

These two novels represent two women at crucial points in their lives; more specifically, after ex-
periencing personal trauma. In The Mars Room, Romy is in jail, sentenced to life in prison for murdering 
a man. The said man happens to be Kurt Kennedy, a war veteran, a retired soldier who was wounded 
in Vietnam (although he never actually participated in combat). He is also Romy’s stalker, a deeply 
problematic character she met while working in the Mars Room, a strip club in San Francisco. In The 
Body Artist, Lauren mourns the death of her husband, who committed suicide just before the novel takes 
place. In the opening scene, their relationship is represented as a perfect and idyllic one only at the sur-
face level, but his suicide reveals how little they knew about each other, specifically Lauren about him. 
Her mourning takes her into solitude and isolation from the outside world and eventually gives birth to 
her latest art performance. What the protagonists have in common is a trauma related to the death of a 
prominent male figure in their lives (and, in Romy’s case, the absence of a male character from her life 
– that of her son Jackson), which caused them (directly or indirectly) to exist with limited freedom and 
lack of voice. Their mutual descent into silence and actions they take to overcome their traumas differ, 
as much as their individual experiences and circumstances. By comparing their traumatic experiences 
and consequential liberation, this paper exposes social and conventional circumstances concerning the 
concept of female freedom and control over one’s own life. In other words, by introducing trauma in 
their protagonists’ lives, Kushner and DeLillo aim at discussing the possibility of freedom and choice in 
the contemporary era, namely in the modern American society, from different aspects.

The element of silence is extremely significant in these novels on multiple levels, but mostly on 
two main ones: silence occurs as a coping mechanism after a traumatic experience, and also as a symbol 
of oppression and systematic stripping of freedom in modern society. Di Prete discusses the correlation 
between trauma and silence, relying on Nicolas Abraham’s theory of voice. Voice, in their interpretation 
can be marked as both sound and language (Di Prete 2005: 485). Therefore, the loss of voice due to trau-
ma translates to a person being silenced or limited, and thus pressured and dominated by the traumatic 
force. The image of domination is further implied in the mention of “the phenomenon of the secrets, 
silences, and traumas of others buried within the self” that will eventually come “to haunt the living” 
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(Di Prete 2005: 485). In The Body Artist, Di Prete argues, Lauren’s trauma and the said “phantom” (the 
role of the language, the trauma personalized through language) are represented through Mr. Tuttle. He 
is the one who verbalizes Lauren’s traumatic loss of husband, but also the trauma of the truth she found 
out about her marriage – that she did not truly know Rey, or that others knew him better and kept her 
in the dark. Once her trauma symbolically speaks out through Mr. Tuttle, she is able to overcome her 
struggle and find appropriate means of her expression. In The Mars Room, however, there is no such an 
explicit representation of the phantom, or the trauma. Romy’s traumas are never really discussed, mostly 
because she keeps denying them. Everything that had happened to her, from her problematic childhood 
to the murder and incarceration, is a matter of fact for her, a simple recollection of her past, rather than a 
traumatic force. She regards the past in the same way as the future – a realm that is out of her reach, that 
has nothing to do with life. She says: “No person lives in the future. The present, the present, the present. 
Life keeps on being that” (Kushner 2018: 335). Whereas Lauren is able to recognize trauma as trauma, 
Romy sees it as a mere sequence of actions. Her initial silence serves as a comfort zone for her, up until 
the trial, and even to some extent after it. This is perhaps the reason she is unable to deal with her trauma 
properly. Moreover, her self-deprecating opinion of herself blocks her on another level. She sees herself 
as expendable throughout the novel. Her life philosophy is deeply shaped by her background, the class 
of people who exist in a mass, who are of no importance to the system. This is precisely why she does 
not value her life, saying she never has any plans because “you keep existing whether you have a plan 
to do so or not, until you don’t exist, and then your plans are meaningless” (Kushner 2018: 12). It is her 
social background that denies her enough self-confidence to see herself as worthy of fighting, worthy of 
living a trauma-free life. Due to this, trauma becomes but an insignificant event, something that happens 
all the time to people like her. Perhaps owing to her different background, Lauren is able to approach 
trauma quite differently from Romy. She is able to perceive it and is sufficiently confident to choose the 
way in which she will deal with it, despite the opinion of other people and the society. While contemplat-
ing Rey’s death and her grief, she shows this resoluteness in the following paragraph:

Why not sink into it? Let death bring you down. Give death its sway.
Why shouldn’t the death of a person you love bring you into lurid ruin? You don’t know how to
love the ones you love until they disappear abruptly. Then you understand how thinly distanced 
from
their suffering, how sparing of self you often were, only rarely unguarded of heart, working your
networks of give-and-take.
She held these ideas every way she was. Eyes, mind and body. She moved about the town’s slop-
ing
streets unnoticed, holding these ideas, buying groceries and hardware and playing through these
thoughts to a certain point, in the long hall, among the locks, tools and glassware.
Why shouldn’t his death bring you into some total scandal of garment-rending grief? Why should
you accommodate his death? Or surrender to it in thin-lipped tasteful bereavement? Why give 
him up
if you can walk along the hall and find a way to place him within reach?
Sink lower, she thought. Let it bring you down. Go where it takes you. (DeLillo 2001: 116)

In relation to silence, both novels intertwine the question of freedom in modern society with the 
lack of voice or voicelessness. Indirectly, both novels depict American society tackling questions of 
the lack of freedom and impossibility of choices, although from different perspectives. In Romy’s case, 
the lack of freedom is quite literally represented in her being incarcerated. Her lack of freedom is most 
transparently represented in her imprisonment. However, from the numerous flashbacks that reveal her 
story, it is evident that she did not enjoy much freedom even while being free, or out of prison. Her sym-
bolical lack of freedom is deeply related to her lack of choice and is conditioned by her social status. In 
the novel, Romy belongs to a lower social class, popularly called “white trash”. These people, who exist 
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just on the edge of decent existence, are surrounded by problematic social groups such as addicts, lowly 
criminals, rapists, and abusers. Romy is entirely exposed to these people from her birth, and her child-
hood is filled with disconcerting scenes, including sleeping with a man for a small amount of money 
when she was only 14. Although she does not blame her circumstances and repeatedly says that every-
thing she did was her conscious choice, her narrative suggests that her destiny was predesigned. Her 
choices were not hers at all but conditioned by her upbringing and acquired behavior. This predestined 
road of her life will eventually lead her to become the object of one man’s obsessive desires, which will, 
in turn, limit her freedom from another perspective. Her loss of privacy and invasion of private life by 
Kurt Kennedy is a disturbing loss of freedom, especially when she fails to escape him even when she 
moves to another city. Furthermore, the first time she tries to actively and consciously fight for freedom 
and kills her stalker will result in her losing freedom even further, this time from the perspective of the 
USA’s judicial system. Her verdict is severe – she gets two life sentences, more than is expected or even 
usually given for similar crimes. Hereby, another level of the lack of freedom is revealed – she gets the 
toughest verdict partly because she cannot afford a good lawyer. Her state-given defender is described 
as a tired man approaching retirement, a person who has spent his life facing similar situations that tired 
and wore him down so much so that he is unable to fight Romy’s case successfully. The scene in the 
court is poignant and deeply ironic, especially because it exposes the “land of the free” grand narrative. 
Under the watchful eye of the American eagle, a symbol of freedom and protection of human rights, 
Romy is stripped of freedom without a single opportunity to offer her perspective of what has happened. 
She openly states that she links her faith not to Kennedy, but to “the trial, the judge, the prosecutor, my 
public defender” (Kushner 2018: 59). Her silence, therefore, begins openly from the very point of the 
trial. Her voice is not heard by the jury, the judge or anyone else, for that matter. She explicitly asks 
her defender, “Why can’t I testify and explain?” (Kushner 2018: 64). He adamantly refuses to have her 
testimony given because the prosecutor might use it against her and win additional points with the jury.

When I asked again, he fired questions at me. About the work I did to make a living. About my 
relationship to Kennedy and other customers. About the decision I made to pick up a heavy instru-
ment. About the fact – the fact, he reiterated – that I struck a man sitting in a chair, a man who 
could not walk without two canes. I tried to answer his questions. He tore my answers apart and 
made them into questions, and I tried to answer those but struggled. When he asked another ques-
tion, I screamed at him to stop.
“You will not take the stand,” he said. (Kushner 2018: 64)

This passage exposes the unfairness of the judicial system as such. A system that operates on 
tricks and a lawyer’s loquacious skills, rather than on serving justice. Furthermore, it seems as though 
there is no possibility of justice granted to the class of people Romy belongs to. They are never listened 
to and are treated as cases, rather than individuals. This is precisely why the jury seems so ignorant and 
disinterested, and why Kushner says that they “completed a form and handed it to the judge” (Kushner 
2018: 68) rather than considering her case and contemplating a suitable punishment. For them, this 
action is performative; it is almost automatic. Moreover, it is deeply ironic to observe how a person is 
stripped of their freedom, without even being listened to. This problem is also related to the concept of 
female trauma in modern society. It is a fact that Romy was stalked, pursued by a man whose affection 
she did not seek or provoke. However, the jury never even hears about “the tireless stalking, the waiting, 
the following, the calling, the calling again, the surprises appearances” (Kushner 2018: 65-66). What is 
more, even without having heard both sides of the story and having limited information about the crime, 
they decide on the verdict quite easily. Kushner uses sharp and acerbic humor when she lists what the 
jury did know about Romy’s case, or Romy as a person for that matter. She writes:
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What the jury knew was that a tire iron was used (People’s Exhibit #89). That the victim had been 
sitting in a patio chair when he received the first blow (People’s Exhibit #74), and that he had been 
heard crying out for help (Witness #17, Clemencia Solar). (Kushner 2018: 66)

Romy loses her freedom as an almost anonymous case, a silent name on the paper whose verdict 
box they needed to check. This deafening silence that surrounds the entire trial is a testimony to the 
systematic silencing not only of women, but also of the lower classes, the poor people, the marginal-
ized necessary evil of American society. She is then placed in a prison, where, again, there is no one 
who is either willing to hear her out or help her in any real way. The guards and wardens are distant and 
strict, and they treat Romy, as well as other prisoners, as human garbage. Therefore, Romy’s freedom is 
denied on multiple levels, and silence befalls her as a part of the package. Lack of freedom and silence 
become more and more evident, as Kushner keeps extremizing Romy’s situation and circumstances that 
surround her. From the point when she is put into the Stanville prison, she is moved from one ward to 
another, sometimes locked in a solitary confinement, and deeply ignored by the outside world. When 
her mother dies (which might be described as another trauma she goes through in the novel, although 
she does not seem to have any substantial emotional response to the news of her mother’s death), she 
attempts to obtain information about her son Jackson who is then put to foster care. However, her efforts 
are stomped on by the social system and services, her former lawyer, and finally Gordon, her prison 
teacher, who does perform a search on her behalf but does not help her reach or make contact with her 
estranged son. This gradual silencing at every level further confines Romy and limits her freedom not 
only as a person but as a mother, as well.

On the other hand, Lauren’s situation is different on the surface level. Her lack of freedom and 
symbolic incarceration are not evident as much as Romy’s are. Yet, the question of freedom and the lack 
of choices is a reoccurring motif in this novel, as well. Lauren spends her days in isolation, as much as 
Romy does. Her solitude is even more rigorous than Romy’s in that she spends her time entirely alone. 
However, there is no element of forced entrapment in her case – she is not imprisoned, she decided to 
live a secluded life. In terms of freedom per se, Lauren’s isolation from society is actually an exercise 
of personal freedom, quite the opposite to Romy’s case. Another significant difference between the two 
characters is that precisely this self-imposed isolation and descent into silence is a starting point for 
Lauren’s healing. In contrast, for Romy, it is but a continuation of the torture. This act is a privilege that 
Romy could not afford, but specifically what a traumatized soul (and especially a sensitive one of an art-
ist) needs. This is perhaps why the elements of solitude and silence are so evident in everything around 
Lauren and Lauren herself.

The house, the sea-planet outside it, and how the word alone referred to her and to the house and 
how the word sea reinforced the idea of solitude but suggested a vigorous release as well, a means 
of escape from the book-walled limits of the self. (DeLillo 2001: 48)

However, she chooses to spend her time away from people not necessarily because she yearns to 
be alone, but for something much more extreme. Longmuir notes that “[a]fter Rey’s death, Lauren’s first 
impulse is to succumb to his desire for self-eradication” (Longmuir 2007: 533). This self-eradication 
that she attempts to achieve is a surrender to grief, but also an entrapment – she becomes caged within 
Rey’s mindset, within his memory. DeLillo writes that “[s]he wanted to disappear in Rey’s smoke, be 
dead, be him” (DeLillo 2001: 34). Therefore, her choice to exist outside of the society is imposed, as 
well – it was her late husband’s suicide that did that for her, not her free and willing choice. Her free-
dom is taken from her on the symbolical level – she is haunted by his memory and the unanswered 
question of his reasons for committing suicide. Burdened by these feelings, she cannot be free. This 
symbolical lack of freedom is, like in Romy’s case, accompanied by silence. Lauren shies away from 
people and conversations, reducing her daily activities to only those physical actions that are necessary. 
Di Prete highlights the narrative significance of the silence in DeLillo’s novel, stating that he searches 
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“within language for new echoes, nuances, and rhythms that might capture the truth of an experience 
lived primarily within the skin” (Di Prete 2005: 484). In other words, he employs silence as a means 
of expression of trauma, not only an environment for healing or hiding. Furthermore, Lauren’s silence 
becomes contrasted in the character of Mr. Tuttle. Di Prete further explains the relation between silence 
and trauma, voice and body, language, and the Self in the following paragraph:

[H]is project engages in the difficult task of articulating relations among the key terms that struc-
ture the experience of trauma: the self, the voice, and the body. How, The Body Artist asks, can one 
tell a story of trauma, a story in which the known is deeply imbricated in the unknown? DeLillo’s 
answer concerns a notion of “voice” that departs from conventional parameters of language and 
attends to nonverbal, physical perceptions and a notion of “body” that, tongued and in touch with 
what the mind cannot know, will voice its unspoken truth. Thus conceptualized, voice and body 
function synergistically to force trauma into representation, to make it accessible in the recogni-
tion of its expressive limits, and to explore viable forms of working through. (Di Prete 2005: 484)

Perpetuating the memory of her late husband, one of the rare voices that will appear in her life is 
precisely that of Mr. Tuttle – a psychiatric patient, who reproduces the fragmented sentences uttered by 
her late husband. While she can speak but refuses to, he cannot utilize language in a very comprehensive 
way. Nevertheless, he chooses to channel language acquired from the perspective of a witness, a silent 
bystander in Lauren and Rey’s relationship. Moreover, he and Lauren will form a metaphorical union in 
representing trauma – he will do so verbally, while Lauren will use her body to represent the concept of 
trauma. Concerning the metaphorical implications of Mr. Tuttle, Di Prete points out that he also appears 
suddenly and abruptly, similarly to how a repressed trauma re-emerges, or more precisely, “similarly to 
how traumatic memories that occupy the psyche without being absorbed or assimilated compulsively 
return” (Di Prete 2005: 485). Interestingly enough, throughout the novel, DeLillo does use random 
sentences that seemingly refer to a person or a thing, but their implications suggest that he might be 
describing trauma as a phenomenon, as seen in the following paragraph:

She thought of a man showing up unexpectedly. Not the man who was here now. Another man. It 
was nothing, it was something that came into her mind while she ate her breakfast, a man appear-
ing suddenly, as in a movie, and he is shot from below. Not shot but photographed. Not shot-shot 
but captured on motion-picture film, from below, so that he looms. It comes as a shock, the way 
it’s done, a man at the door, lighted in such and such a way, menacingly, for effect or encountered 
in the driveway when she gets out of her car, a large man, looming suddenly above her. It is the 
shock of the outside world, the blow, the stun of intrusion, and the moment is rendered in a way 
that’s deeply threatening to two people who have been living reclusively, in self-involved circum-
stances. (DeLillo 2001: 78)

In this paragraph, Lauren is describing not Mr. Tuttle, but the owner of the house. Yet, the lan-
guage is stark and quite indicative, insofar as it paints the side of Lauren’s mindset that she is unaware 
of. She perceives the trauma in its entirety as a concept, although on a subconscious level. This subcon-
scious realization of trauma resurfaces primarily through language, metaphorically, only to be addressed 
consciously later in the novel. Regardless of this metaphorical meaning, Mr. Tuttle indeed proves to be 
an important character in many ways, rich in symbolism and foreshadowing both Rey and Lauren’s fu-
ture. Yet, for the purpose of this paper, what is interesting is that his profound character also functions as 
a means of liberation in Lauren’s case. Longmuir writes that he appears in the novel “in order that Lau-
ren can work through her own grief and trauma” (Longmuir 2007: 534). Despite his being an outsider 
in her and Rey’s story, Mr. Tuttle soon becomes an inextricable part of Rey’s memory. DeLillo writes: 
“She began to understand that she could not miss Rey, could not consider his absence, the loss of Rey, 
without thinking along the margins of Mr. Tuttle” (DeLillo 2001: 82). This way, Lauren becomes able 
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to deal with her trauma, having it personified and objectified. This objectivization of trauma (trauma 
becoming an object – a thing or a person) is very significant in trauma studies. Griffin writes about this 
concept as follows:

To use the terminology of trauma studies, Mr. Tuttle is the wound made tangible. He is a perver-
sion of Pinocchio, a living man who mimics the thing-ness of death. And his words are not his 
own, for in Mr. Tuttle’s speech we hear the language of Lauren’s grief. His much remarked upon 
temporal disjunction – speaking in the past tense about things yet to happen, what David Cow-
art calls Mr. Tuttle’s “arrhythmia” (208), is itself a symptom of Lauren’s own traumatized mind 
(Griffin 2008: 19)

What is incredibly significant in this passage is the mention of the past tense used to narrate the 
trauma. In both The Mars Room and The Body Artist, traumas are the thing of the past. Traumatic events 
are narrated from a later point on the timeline. In trauma studies, this distance put between the trauma 
and the traumatized is important for the removal of suppressed feelings. However, this temporal distance 
does not serve to negate the past. Caruth writes that “a rethinking of reference is not aimed at eliminating 
history, but at resituating it in our understanding, that is, of precisely permitting history to arise where 
immediate understanding may not” (Caruth 1991: 182).  Thus, the temporal distance exists only as an 
aide, a means to help the traumatized grasp their response to the traumatic event and become fully aware 
of its entirety. This cannot be achieved simultaneously with the event, while it is happening, because the 
event itself is always overwhelming and too close to be seen as a whole, from different perspectives, in 
a different light, let alone analyzed. Griffin notes that “[t]he novel, like traumatic experience, demands 
both a retroactive telling and a retroactive reading” (Griffin 2008: 10). The critical space between the 
trauma and the present moment aids in objectively observing the events that caused traumatic conse-
quences. Boxall, for example, names this period the “time of mourning” of “evacuated time” – the “time 
which has lost its sense of identity” (Boxall 2006: 216). Furthermore, in literature, traumas are almost 
exclusively narrated in the past tense, mostly because it becomes easier for the protagonists to deal with 
their experiences after some time has passed and – most importantly – after they had a chance to recog-
nize the very moment of trauma. In her paper on trauma, Caruth calls this moment “the original event” 
(Caruth 1991: 187) and Griffin calls it “the originary moment” (Griffin 2008: 10). This moment, Caruth 
suggests, is experienced without awareness, it happens “too unexpectedly, to be fully known” (Caruth 
1996: 4). Thus, it exists solely on the subconscious level until triggered to return to the conscious mind. 
Temporal distance, therefore, serves as a chance of becoming aware of the traumatic event, which be-
gins by recognizing an event or a moment as traumatic. However, in these novels, this temporal distance 
introduces the problem of memory and accurate recollection of the past. Griffin recognizes this problem 
in The Body Artist in the fifth chapter, in which Lauren “attempts numerous impossible reconstructions 
meant to ward off death, but each of these proves flawed or inadequate” (Griffin 2008: 23). Her memory 
of Rey becomes blurry and she struggles to reconstruct his physical features, saying:

Who is Rey? A man. So tall. Look. So tall. This tall. And a mustache. A man with hair on his up-
per lip. Look at me, geek. How tall? This tall. A man with bushy hair on his upper lip. But then he 
shaved his mustache.’ He shaved his mustache. She’d forgotten this until now. (DeLillo 2001: 77)

However ominous this eradication of memory might sound, it will prove to be a positive step 
in coping with the trauma for Lauren, as it will trigger her turn to art. Griffin supports this claim by 
noticing that it is precisely this point when Lauren “begins to refashion herself” by sanding her body 
(Griffin 2008: 23). Her self-refashioning marks the starting point of her artistic endeavor since she will 
attempt to perpetuate the concept of self-eradication for the purpose of her performance in the making. 
Kontoulis further supports this claim, stating that art “enables Lauren to survive the exigencies of her 
life […] that she cannot endure in her individuated, subjective existence as Lauren Hartke” (Kontoulis 
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2011: 223). While contemplating her performance, she states: “This was her work, to disappear from all 
her former venues of aspect and bearing and to become a blankness, a body slate erased of every past 
resemblance” (DeLillo 2001: 86). Her performance focuses on tiresome and painful repetition of ordi-
nary, everyday movements everybody uses in life, such as switching on the light, hailing a cab etc. This 
way, we might argue, DeLillo also explores the question of freedom and the possibility of choice on the 
minimalist level. He seems to imply that our choices are predesigned and prescribed for us, even on such 
a trivial level. This lack of freedom, specifically of choice, is insofar more frightening if we consider 
how unaware everybody is of it. Lauren deals with the issues of freedom and repression through her 
art, whereas Romy does the same through action. However, Romy never really becomes aware of her 
trauma. Her actions are an attempted escape, not the resolution of her issues. Kushner also employs the 
concept of temporal distance from the traumatic event, but in Romy’s case it is completely futile, mostly 
because Romy manages to distance everything that happened in the past from the present moment. This 
distance does not serve for critical consideration, but for utter eradication, or at least the eradication of 
any connection the events may have with her. At one point early in the novel, while she recollects her 
childhood and youth, she touches upon history and memory. She thinks about the Scummerz and the 
memory of them, and she says:

And if someone did remember them, someone besides me, that person’s account would make 
them less real, because my memory of them would have to be corrected by facts, which are never 
considerate of what makes an impression, what stays in the mind after all these years, the very 
images that grip me from the erased past and won’t let go. (Kushner 2018: 43)

Much like Lauren, she is subconsciously aware of her trauma, and the author represents this 
through her language. However, Romy is different from Lauren insofar as she refuses to pay attention 
to the images that haunt her. Her traumas remain buried and removed from her immediate surroundings; 
they become things of nightmares that do not merit her attention while conscious. Here we also have 
the element of the unreliability of memory, similar to that when Lauren struggles to remember Rey’s 
facial structure. As opposed to Lauren, Romy allows the unreliable nature of memory to prevent her 
from further analyzing her traumatic experiences. Perhaps this too can be seen as a consequence of her 
background; to survive in the poor areas of San Francisco, she needed to be able to let go of what had 
happened to her. She continues to practice the same behavior pattern, even at the present moment of the 
novel. The similarity is, however, undeniable. For both Lauren and Romy, traumas exist in the subcon-
sciousness and declare their existence through language.

Another common motif that functions as a trigger for discussing freedom and silence in these 
novels is trauma. Both women question their views of freedom, choice, and silence, as well as passivity 
and take action only after they experience either deep grief or trauma, or arguably both. Romy becomes 
active and starts pursuing her freedom only after she realizes that there is no legal way she can ever 
reach her child, who is transferred to an unknown foster family after her mother dies. Suddenly faced 
with enormous grief, she sees her past actions as something beyond her control and starts working on 
her possibilities. At this point, despite taking action, Romy still does not address her trauma correctly. 
She fights to win her freedom, but remains distant from the cause of her trauma, and thus resolution. 
After she fails to reach her child through her lawyer and to manipulate her prison teacher/instructor to 
try and contact her child for her, she attempts to escape from prison and gain her freedom. The palpable 
loss of her son, combined with the loss of her mother, urges Romy to take action again. Grief and trauma 
trigger her realization of the lack of freedom and choice in her life, in the same way they do for Lauren. 
DeLillo’s heroine begins her story with grief and trauma, as opposed to Kushner’s Romy. Lauren grieves 
the loss of her husband, a person she was closest to, but a person she did not truly know. Traumatized by 
his sudden death, but also realization that everybody else seem to have known him better than her, she 
alienates herself from people and starts exposing her body to physically harsh conditions that resemble 
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some sort of meditation. Griffin writes that trauma is the exact trigger that pushes Lauren into seclusion 
and, eventually, reinvention of the Self, both as a person and as an artist. The paragraph read as follows:

This traumatic identification also splits Lauren from herself, or fractures her subjectivity such 
that she walks through the now unbearably empty home “hearing herself from other parts of the 
house” (BA 37). Trapped in this grey area between life and death, sequestered with her grief, 
Lauren can only think “to organize time until she could live again” (BA 39). Time is the enemy, 
each moment passed and each calendar day turned a reminder of the unchanging number next to 
Rey’s name in the obituary, the life that will grow no longer. Lauren’s desire to halt time is, in one 
sense, an attempt to hide from her knowledge of death, to return to an illusory prelapsarian state. 
(Griffin 2008: 16)

This isolation, an attempted escape from the outside world and people, aided by Mr. Tuttle and 
his presence in her life, acts as a new, lively force that will inspire her to transform her grief into art. As 
opposed to Romy, Lauren works on her freedom from within and turns to artistic expression for refuge. 
Indeed, her escape can be symbolical because her incarceration was symbolical, as well. Yet, there is an 
acceptance of grief and trauma in her character that suggests the true liberation of the spirit. Such accep-
tance is not visible in Romy’s case. Her failed attempt to escape the prison was aiming only for surface 
liberation – the state of being out of prison. Furthermore, her yearning for freedom is motivated solely 
by her desire to be reunited with her son. There is nothing to suggest that she even manages to process 
her trauma properly, as Lauren does. Lauren even allows herself to discuss the very concepts of freedom, 
silence, and choice through her art, subtly criticizing the society and the moment in history she inhabits. 
Grief and trauma here are more a foundation than a trigger, as she builds her art performance and newly 
found understanding of the world upon her misfortunate experience. On the other hand, Romy’s sad end-
ing depicts her facing the police squad that managed to track her down mere seconds before capturing 
her again. Even at this point, despite tasting freedom, she does not show any hint at having achieved true 
liberation, at least on an emotional or symbolical level. She returns to the very starting point not only 
in literal terms of being back in prison but in terms of her mindset, too – she accepts the circumstances 
and what happens to her as something unchangeable, in a gloomy c’est-la-vie fashion. Thinking about 
her son, she says:

He is on his path and I am on mine. The world has gone on for a long, long time.
I gave him life. It is quite a lot to give. It is the opposite of nothing. And the opposite of nothing 
is not something. It is everything. (Kushner 2018: 336)

In recognizing that her giving life to her son was everything, she might as well say everything I 
could ever hope to do. This is the pinpoint, the peak of her life, and it is more than she had hoped she 
might achieve. Once more, this mindset reflects deep social conditioning on multiple levels. She is 
reduced to the role of a mother as a woman, but she also managed to achieve something despite being 
reduced to an inconsequential citizen of a lower class, and a member of a disgraced profession. The fact 
that Jackson is the only reason she even strives for freedom is as sad as it is critical of contemporary 
society in the USA. While Lauren handles her emotional trauma for herself and her own well being, 
Romy attempts to fight her traumas to be there for her son, to make sure he will be kept safe. Moreover, 
it can be said that by trying to escape from prison, Romy tries to escape her trauma, as well. Even at 
the moment of escape, after she realizes that every instance of the system has failed her, she does not 
acknowledge her emotional response to it. Her refusal to perceive trauma precisely as trauma is at least 
consistent, if not absurd. Yet, her mindset is not her own in the novel. Much like Lauren’s choices were 
affected by her late husband’s death, Romy’s actions and opinions are also molded by society. She does 
not perceive her trauma as a catastrophe no person should experience; she perceives it as an everyday 
occurrence. For people like her, it is a matter of the normal, of the ordinary. This is why she cannot take 



FREEDOM AND SILENCE IN RACHEL KUSHNER’S THE MARS ROOM AND DON DELILLO’S ...

209

charge of her faith and change anything about her destiny in the novel – she is so profoundly restrained 
by different norms and rules of the society she inhabits, that every attempt at gaining freedom is predes-
tined to be futile.

3. TRAUMA OF THE OPPRESSED

One way or another, both women are individuals determined and controlled by a dominant power. 
Romy is controlled by her social status and class, but also by the judicial system. Lauren is controlled by 
her sorrow, but also by society. Both women are dominated by males and masculinity. Romy is maltreat-
ed by men her whole life, which culminates with her stalker and her murdering him. The entire system, 
however, organized around a patriarchal principle, seems to target her as a woman and protect the man. 
Her stalker is perceived as a sacred entity, a veteran from a highly controversial war, which in the Ameri-
can trope represents a unique suffering of the American nation. Her crime is brutal, it is not debatable, 
but the novel oozed an impression that she is convicted because she has murdered this specific man, not 
just any man, but a veteran. His being a stalker is never even acknowledged, let alone criticized. Similar 
goes for Lauren, who is entirely engulfed by her sorrow. The loss of a loved one controls her entirely, 
up to the point when she accepts it as a part of herself. She is also an artist dominated by society, seen 
as an outcast performer, whose art is on the margin of what is socially accepted as high art. Males also 
affect her life story, starting with her late husband, who kept her in the dark – he lived with her, never 
revealing his true self. Moreover, the society which perceives her as the other woman revolves around 
deeply patriarchal norms. Not only is she the second wife, but she is also the young wife, a stereotype of 
a naïve woman involved with an older man.

The motif of silence is also deeply associated with the feminine principle. Theirs is not the case of 
women who have nothing to say; they only seem to lack words that accurately describe their situation. 
To some extent, they both are modern Philomela – women forced into silence by a domineering force 
in their lives. Romy is silenced by the system during what appears to be a farcical trial in the episode 
mentioned earlier in this paper, whereas Lauren is silenced by her trauma and grief. The oppression of 
the female body is also quite prominent in both novels. In Romy’s case, Kushner explores the implica-
tions of sexual oppression, either directly in the character of Romy’s stalker Kurt Kennedy, or indirectly 
in the choice of her profession and way of making a living. The fact that she has been pushed into a 
specific role symbolically strips her of her voice, since she is not given a chance to develop it. Such 
circumstances are what Romy is fighting against, both in standing up to Kurt and killing him and trying 
to escape the prison. Concerning Lauren, the oppression of her body is implied on a symbolical level. It 
is concerned with the image of the female body propagated by the Western media and Western civiliza-
tion, in general. Both novels manage to build momentum towards their protagonists’ attempts to escape 
from their respective means of oppression. Romy does so quite literally – she tries to escape from prison, 
which she manages to do but is eventually caught by the police. As opposed to her, Lauren tries to escape 
through her art, channeling her sorrow into art and her performance. It is interesting to note that both 
protagonists choose to take action over fighting with words. They choose to do something rather than 
just complain or narrate their troubles. This choice is seen in feminist prose as a mechanism of assuming 
the male principle and breaking free from the female passivity trope.

In The Body Artist, DeLillo does this on a symbolical level, as many critics, including Longmuir, 
have noted. He employs the body as a voice, a means of expression which “like individual subjectivity, 
can be determined and controlled by a dominant power” (Longmuir 2007: 528). Similarly to Nabokov, 
for example, DeLillo is prone to have artists as central figures in his novels. Such characters are Klara 
Sax in Underworld, Bill Gray in Mao II, or Bucky Wunderlick in Great Jones Street. All of them seem 
to possess certain qualities that allow them to see past and rebel against the domineering force, be it 
political, cultural, or otherwise. In The Body Artist, however, DeLillo attempts to place this rebellion in 
the sphere of symbolism and semiotics. Longmuir suggests similarities in “bodily or semiotic aesthetic” 
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in this novel and Revolution in Poetic Language by Julia Kristeva (Longmuir 2007: 530). The goal of 
doing so might be to suggest that “art and artists offer the best hope for rewriting or relativizing the 
dominant order” (Longmuir 2007: 530). In Lauren’s case, the dominant power may be capitalism and 
consumerist society. The issue of consumerism invading art is not a novel topic for Don DeLillo. His 
thorough depiction of the media in America suggests that everything eventually becomes a consumerist 
good for sale and mass production in the contemporary era. In regard to art, in particular, this is most 
evident in Falling Man, his novel focused on 9/11 and its aftermath, in which both photography and 
artistic performance are reduced to spectacles, measured for their entertainment value, rather than con-
sidered forms of artistic expression. In The Body Artist, however, Lauren fights against such limitations, 
fighting for freedom – not just her own, but the freedom of art, as well. Longmuir writes that there is 
resistance in the fact that Lauren’s art is “unreproducible by the dominant order” (Longmuir 2007: 532). 
Her refusal to use advertising to promote her performance is another silent rebellion. Moreover, she per-
ceives that “[i]mmersion in the mass media leads to a disruption of subjectivity” (Longmuir 2007: 532). 
This symbolizes Lauren’s dismissal of the dominant power that had ruled over her life long before she 
became aware of it. This rebellion is not causally related to her traumatic experience, but it is indirectly 
triggered by it. Trauma forced Lauren into silence and grief, from which she emerged only through art, 
and art, in turn, led her to express her disagreement with everything she finds to be a burden in her life, 
including the society she escaped from and was supposed to return to.

Furthermore, her rebellion has a very feminist basis in its essence. She seems to rebel against the 
dominant forces that overpower women in everyday life. While she starts from a traditional point, she 
employs what postcolonial studies have dubbed the process of appropriation and subversion – taking 
a grand narrative and reinterpreting it in her own way, with her distinguished message. The body here, 
therefore, can be interpreted as a female voice. Symbolically, she wins her body back from the dominant 
social norms and rules, reinterpreting it as a wild, almost feral entity.  In this aspect, it is possible to dis-
cuss the notion of female trauma, in terms of imposed patterns of behavior silently enforced on women. 
These social rules seem minor, especially when compared to Romy’s, who is a victim of a sexual preda-
tor and stalker, as well as several abusers in her past. However, the fact that these problems are not cen-
tral in The Body Artist should not imply that they are irrelevant. Longmuir dissects Lauren’s resistance 
to the cultural expectation of the female body on multiple levels, as seen in the following paragraph:

In many ways, Lauren’s art form follows traditional cultural structures. She presents a female 
spectacle for the male gaze, for example, while her use of her body confirms the pairing of the 
mind and body along the masculine-feminine axis. But Lauren also carefully subverts all these 
norms […] Lauren uses beauty aids in order to create ugliness. Furthermore, the self that Lau-
ren produces is a grotesque parody of the Western ideal of feminine beauty. As the normalizing 
gaze of Western power relations produces a notion of beauty characterized by effacement and 
diminishment, valuing white-blond hair over dark, white skin over brown, thin bodies over fat 
and smooth hairless skin, so Lauren proceeds to raze herself. She depigments her skin, bleaches 
her hair, wax-strips her body hair, and exfoliates. […] In exaggerating the cosmetic routines 
propounded by women’s magazines, DeLillo reveals these beauty regimes as instruments of con-
trol, means by which the body – and especially the female body – are subjugated and restrained. 
(Longmuir 2007: 539)

This paragraph is also a solid basis for further comparing the protagonists as oppressed females, 
especially in terms of being a “spectacle for the male gaze.” While Lauren acts as such, her performance 
is not primarily aimed at men exclusively. However, Romy’s performance as an exotic dancer and a 
stripper in the Mars Room club is primarily aimed at men. She is a spectacle for the male gaze even more 
than Lauren, because her performance is explicitly put in sexual connotation, especially given the fact 
that her job is also to keep her customers’ company after her performance is over. Furthermore, where 
Lauren’s body is used to subvert the social and gender norms, Romy’s body is made ultra-feminine 
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for her performance; her makeup and clothes are suggestive and oversexualized because the setting 
demands this from her. She may not represent the mainstream ideal of female beauty, as seen in the 
magazine, but she does represent a fetishized ideal of a loose female in Western society. Moreover, 
while Lauren openly rebels against these norms, Romy does so on a much more masked level. She does 
not protest the system that expects her to act as the stripper ideal – she exploits it. She manages to earn 
a living and support her son by appropriating the grand narrative and using it for her own purposes. 
Nevertheless, as much as her approach is different from Lauren’s, it is similar in principle. They both act 
against the oppression of their bodies (thus the oppression of the female body in general) and do emerge 
somewhat victorious out of that fight. 

As dedicated postmodernists, both DeLillo and Kushner end their novels with somewhat open 
endings, not promising freedom even after their protagonists try to fight for it. The Mars Room ends just 
as Romy finds out that she is surrounded by the police and realizes she is caught and is going back to 
prison. Her destiny seems to be as gloomy as it was when the novel started, yet the reader never actually 
sees Romy captured, which might leave a hint of hope for those inclined to search for it. The Body Artist 
also ends in an open way, suitable for interpretation. Lauren is seen alone at the house looking out the 
window, wondering whether reality is “too powerful” for her (DeLillo 2001: 122). A hint of resignation 
is present in her character, as well, and even though the readers follow her on the road to overcoming 
trauma, they cannot help but question whether she managed to truly resolve her issues and grief. There 
are no indications that the two of them have successfully fought the silence and regained their freedom 
of choice. It is as if the authors tried to tell us that the more we examine our choices and their presumed 
independence, the more we are to find that they are predesigned for us, one way or another. What looms 
large behind both stories is the pessimistic view of the society in which the individual is doomed and 
oppressed by a larger, dominant force that might be either human-made or natural.

4. CONCLUSION

Both The Mars Room and The Body Artist focus on the issue of trauma, although with different 
approaches. While they both give the spotlight to a female character dealing with a traumatic experi-
ence, they focus on different social backgrounds, different causes, and circumstances that can provide a 
context for a trauma. The protagonists Romy and Lauren are both faced with loss and grief and, while 
dealing with their traumas, find themselves essentially stripped of freedom and voice. The problems of 
freedom and voice, and consequently silence, have been an integral part of trauma studies for years. In 
these novels, they dictate the changes in character and actions of the protagonists and serve as indica-
tions of the effect of trauma on one’s life and psyche.

At first glance, Romy and Lauren have nothing in common. One is a stripper and a murderer, a 
person from a low class with a problematic upbringing. The other is an artist, a seemingly well-situated 
woman, a bit more on the sensitive side than her counterpart. Yet, the striking similarities in their stories 
and approach to post-traumatic life suggest a universal human response to any traumatic event, espe-
cially from a female perspective. They both connect with people with whom they have something in 
common and whom they find similar. They both rebel (openly or clandestinely) against the social role 
prescribed for the woman in modern Western society. Finally, they both decide to take action when faced 
with limited freedom and forceful containment in silence. Each of them acts within their distinctive con-
text, but they share common elements of post-traumatic experience. Kushner and DeLillo successfully 
dissect these elements and, by having their characters react differently to each of them, manage to show 
between them how trauma and the way people deal with it is never an isolated phenomenon. Rather than 
that, it is conditioned by many different aspects of one’s life, once exposing that every human story is a 
strange mixture of circumstances and forces out of one’s control.
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SLOBODA I TIŠINA U ROMANIMA MARSOVA SOBA REJČEL KUŠNER I BODI ARTIST DONA DELILA

Rezime

Prikazujući suštinske probleme ugnjetavanog običnog čoveka, tačnije u ovom slučaju žene, u savremenom 
svetu, Rejčel Kušner i Don DeLilo bave se osnovnim pitanjima slobode izbora i govora na koje bi svaka osoba 
trebalo da ima pravo. U svojim romanima Marsova soba i Bodi artist, oboje postavljaju ženske likove u fokus 
radnje. Njihove junakinje prolaze kroz presudne momente u životu i to nakon što su se suočile sa traumatičnim 
iskustvima. I Loren i Romi gube osobu blisku sebi, bilo usled smrti ili nasilnog razdvajanja. I jedna i druga počinju 
da vode život obavijen tišinom i potpuno izolovan od spoljašnjeg sveta, doduše u drugačijim uslovima – Romi je 
uhapšena i osuđena na dve doživotne robije zbog ubistva svog progonitelja, dok Loren svojim izborom počinje da 
živi sama u zabačenoj kući daleko od ljudi i civilizacije. I jedna i druga pokušavaju da pronađu svoj glas, ako ne 
kroz verbalno zauzimanje za sebe, a ono kroz svoja dela. Boreći se za svoju slobodu, Romi će i doslovno pokušati 
da se fizički izbori sa svojom situacijom tako što će pobeći iz zatvora. Loren će usvojiti nešto više simboličan pri-
stup, pa će se protiv različitih oblika uskraćivanja slobode pobuniti kroz svoj umetnički performans. U kolikoj će 
meri one uspeti da se izbore sa svojim traumama i manjkom slobode, umnogome će zavisiti i od društvenih prilika 
modernog doba – fenomena koji i Kušner i DeLilo rado i uspešno kritikuju i razmatraju u svojim delima.

Ključne reči: Marsova soba, Bodi artist, sloboda, tišina, trauma i psihologija traume
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Univerzitet u Novom Sadu
sladjana.stamenkovic@ff.uns.ac.rs



213

UDK  821.134.2.09 Gavinet A.

Ksenija Šulović

OBNOVA NACIONALNOG BIĆA U ŠPANSKOM IDEARIJUMU 
ANHELA GANIVETA1

Slabljenje kolonijalne moći Španije krajem 19. veka nagnao je španske intelektualce na razmišljanje o obnovi ze-
mlje i analizu nacionalnog bića kako bi uočili uzroke propasti zemlje u političkom, ekonomskom i kulturnom smi-
slu. S tim u vezi, cilj našeg rada je da analizom Španskog idearijuma (Idearium español, 1897) Anhela Ganiveta 
(Ángel Ganivet) predstavimo ključne uzroke španskog problema krajem 19. veka, nazvan propašću (el desastre), 
ali i da utvrdimo koje mere Ganivet predlaže za njegovo rešavanje. Književnik, diplomata i novinar, Anhel Ganivet 
(1865-1898), preteča književne Generacije 98, nedovoljno je poznat i izučavan na našim prostorima. Iznoseći kri-
tički stav prema istoriji i kulturi, Ganivet nastoji da podstakne Špance da se vrate svojoj suštini i nacionalnom biću 
u kojem pronalazi uzroke dekadencije i moguće puteve obnove Španije. Zalažući se za regeneracionizam, Ganivet 
upućuje na vezu između španske savremene misli i senekizma, španskog religioznog i umetničkog duha, kao i na 
značaj Servantesovog Don Kihota i Kalderonovog dela Život je san. 

Ključne reči: Ganivet, Španija, regeneracionizam, nacionalni duh, kultura

1. UVOD

U radu se bavimo analizom dela Španski idearijum (Idearium español, 1897) Anhela Ganiveta 
(Ángel Ganivet, 1865-1898) i pojavom regeneracionizma, pokreta španskih intelektualaca u cilju obno-
ve Španije uoči njenog poraza u ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama 1898. godine. Nakon pred-
stavljanja društvenih, ekonomskih i kulturnih prilika, a zatim i ključnih uzroka tzv. španskog problema 
s kraja 19. veka, nazvanog propašću (el desastre), cilj nam je i da utvrdimo koje mere Ganivet predlaže 
za njegovo rešavanje.

Književnik, diplomata i novinar, Anhel Ganivet nedovoljno je poznat i izučavan na našim pro-
storima. U delu Španski idearijum Ganivet iznosi kritički stav prema istoriji i kulturi Španije, nastoji 
da pronađe uzroke njene dekadencije ali i da podstakne Špance da se vrate svojoj suštini i nacionalnom 
biću. U svojim refleksijama, koje su pre etičke nego političke prirode, Ganivet formuliše i učvršćuje 
patriotizam i zajedno sa Unamunom stvaraju duh Generacije 98 (Gordon 1998: 17). Kao centralna figura 
regeneracionizma, Ganivet uočava vezu između španske savremene misli i senekizma, španskog reli-
gioznog i umetničkog duha, kao i značaj Servantesovog Don Kihota i Kalderonovog dela Život je san. 

2. ŠPANIJA PRED KRAJ 19. VEKA

2.1. Ekonomsko stanje

Tokom poslednjeg kvartala 19. veka u Španiji započinje period restauracije i privrednog rasta 
(Alvarez, Pećaroman 2003: 193). Na ekonomski preobražaj zemlje snažno utiču tri velike interesne gru-
pe: zemljoposednici, domaći industrijalci i strani ulagači (Samardžić 2003: 389). Dok se, s jedne strane, 
strani kapital ulaže u industriju, s druge, postoji kontinuirani odliv sredstava iz državnog budžeta radi 

1  Rad je urađen u okviru projekta MNTR br. 178002 Jezici i kulture u vremenu i prostoru.
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troškova kolonijalnog rata. Međutim, strana ulaganja ostavljaju stravične posledice naročito u oblastima 
u kojima španski kapital nije konkurentan. Zbog toga “katalonski industrijalci, baskijski metalurzi i ka-
stiljanski farmeri zahtevaju državnu protekciju” (Samardžić 2003: 387). Usled politike protekcionizma 
rađa se otadžbinski koncept koji podstiče nacionalnu proizvodnju, razvoj železnice i javne radove. S 
jedne strane, uvećava se kapital, dok, s druge, slabi kupovna moć. Kapitalizam se fokusira na osnivanje 
konzorcijuma i trustova, koji su sposobni da ulažu u železnicu, metalurgiju, hemijsku industriju, građe-
vinarstvo i proizvodnju električne energije. 

2.2. Nauka i obrazovanje

Nakon epohe prosvetiteljstva, u Španiji se u ideološkim sukobima tek krajem 19. veka nazire 
izvesna ravnoteža između vladajućih, dominantnih slojeva i liberalne opozicije (Samardžić 2003: 392). 
Za ovaj period od posebnog značaja su osnivanje Slobodne institucije za obrazovanje2, krausizam3, za-
tim polemika o španskoj nauci, i pokret regeneracionizma. 

Krausisizam predstavlja politički liberalizam koji otelotvoruje interes progresističke buržoazije u 
drugoj polovini 19. veka, koji se u Španiji ogledao u zalaganju pojedinih intelektualaca za reformu ob-
razovanja (Ortí 1979: 103). Fransisko Hiner de los Rios, kao najdosledniji sledbenik krausističke ideje, 
polazi od krausističke ideje da obrazovanje ličnosti treba da bude izvan uticaja vlade i vere, potencira-
jući moralne vrednosti i znanje koje se potvrđuje kroz iskustvo. 

Prema Abeljanu (Abeljan 2008: 454), liberalne i progresističke ideje krausista, među kojima se 
ističe istoričar i enciklopedista Gumersindo de Askarate (Gumersindo de Azcárate), pokrenule su po-
lemiku o španskoj nauci. Inspirisan tvrdnjom francuskog pisca i enciklopediste Nikolasa Masona de 
Morvilijea (Nicolas Masson de Morvilliers), da Španija, za razliku od mnogobrojnih evropskih zemalja, 
u poslednjih šest vekova nije dala nikakav doprinos svetskoj nauci, Askarate je, 1876. godine, u časopisu 
Španija (Revista de España), naveo da u Španiji, u poslednja tri veka, ne postoji sloboda nauke. Ova 
izjava podstakla je španskog akademika, Marselina Menendesa i Pelaja (Marcelino Menéndez y Pelayo) 
da iste godine odgovori Askarateu svojim člankom pod naslovom Španska nauka (La Ciencia española) 
objavljenom u časopisu Španija, u kojem argumentovano izlaže o španskom doprinosu razvoju teologi-
je, filozofije, prava, političkih nauka, ekonomije, istorije i filologije, prirodnih nauka, medicine i vojne 
veštine.

Nekoliko godina uoči poraza Španije 1898, među španskom intelektualnom manjinom, pokrenuta 
je debata o obnovi društvenog i političkog života u zemlji. Problem je prvo uočen među ekonomistima 
i advokatima. Nametalo se pitanje šta se dogodilo sa teritorijom Hispanije, koju je stari Rim toliko hva-
lio zbog resursa i prirodnih lepota, koju su Vizigoti odabrali za život nakon dva veka migracija širom 
Evrope? Ta Španija, koja je prednjačila u širenju svoje kulture nakon velikog otkrića prekookeanskih 
zemalja, u sumrak 19. veka, našla se pred ozbiljnim pitanjem nacionalnog opstanka. Dinastija Burbona 
vratila se u Španiju 1874. godine, učvrstivši svoje pozicije delovanjem grupe političara predvođene 
Antoniom Kanovasom del Kastiljom4 (Antonio Cánovas del Castillo).

2  Slobodnu instituciju za obrazovanje (Institución Libre de Enseñanza) osnovao je, u Madridu, Fransisko Hiner de los Rios 
(Francisco Giner de los Ríos) 1876. godine. Cilj ovog pedagoškog projekta bio je uvođenje reformi u španski obrazovni 
sistem. Rios se zalagao za ideju da se vrši osposobljavanje praktičnih, aktivnih i korisnih pojedinaca koji bi služili kao uzor 
u procesu izgradnje modernijeg društva (Abeljan 2008: 433).

3  Krausizam je pravac nemačke idealističke filozofije čiji je osnivač Kristijan F. Kraus (1782-1832). Kraus je zauzimao 
drugorazredno mesto u svojoj zemlji, ali je u Španiji izvršio ogroman uticaj na njenu kulturnu sredinu (Abeljan 2008: 401). 
Krausizam predstavlja osećanje, stav i ponašanje koje karakteriše vera u napredak razuma i društva, u trpeljivost ideja, 
poštovanje čoveka i u uspostavljanje političke slobode (2008: 407).

4  Prema Alvaresu i Pećaromanu (2003: 193-195) Antonio Kanovas de Kastiljo, predvodnik Liberalne unije, bio je pragmatični 
političar sa dalekosežnom državničkom vizijom. Naklonjen Alfonsu XII, okupio je nekadašnje partije umerenjaka i unionista 
u liberalno-konzervativnu partiju, stvorivši temelje za politički sistem poznat pod nazivom kanovizam. Kamen temeljac 
kanovizmu bio je ustav iz 1876. godine koji je, između ostalog, više poštovao lične slobode, a manje kolektivne. Kanovistički 
sistem imao je potrebu da „fabrikuje” izbore , naročito od 1890. godine kada su svi punoletni muškarci stekli pravo glasa. 
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3. REGENERACIONIZAM

Politička i kulturna dekadencija pokrenula je u književnosti krajem 19. veka čitavu jednu gene-
raciju pisaca i intelektualaca, takozvane ’nove ljude’ (la gente nueva), koji su u svojim radovima bili 
opsednuti društvenim pitanjima (cuestión social) Španije, ne razdvajajući književnost od borbe protiv 
buržoaskog društva, odnosno kapitalizma (Aguinaga, Puértolas, Zavala 1978: 203). Između 1890. i 
1900. godine, ’novi ljudi’ čine deo buntovničke grupe koja se bavi kako ’problemom Španije’5 (proble-
ma de España) poistovećen sa klasnom borbom (Aguinaga, Puértolas, Zavala 1978: 204), tako i sa „pro-
pašću” (el desastre), nakon vojnog poraza Španije u ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama 1898. 
godine, a među njima su Anhel Ganivet, Hoakin Kosta (Joaquín Costa), Pi i Maragalj (Pi y Maragall), 
Migel de Unamuno (Miguel de Unamuno) i Ramiro de Maestu (Ramiro de Maeztu). Oni uvode termin 
regeneracija i regeneracionizam tako što u svojim delima započinju političku retoriku u kojima nastoje 
da definišu suštinu ’bića Španije’ (el ser de España). ’Novi ljudi’ insistiraju na medicinskim izrazima 
posmatrajući Španiju kao bolesno i degenerisano društvo prema kojem se treba odnositi kao prema bole-
sniku. Smatraju da su u procesu kliničke analize neizbežna tri momenta: dijagnoza, prognoza i terapija, i 
upućuju na neophodnost obnove zemlje. Oni nastoje da tradiciju prilagode savremenim tokovima življe-
nja kako bi uticali na oporavak opšteg stanja u zemlji. Delovanje regeneracionista naročito se intenzivira 
nakon propasti 1898, kada se kriza rasplamsava u velikim razmerama. Regeneracionisti ustaju protiv 
korumpiranog političkog sistema, oligarhije i kasikizma, zalažu se za liberalni demokratski sistem i za 
obnovu države, zahtevajući „revoluciju odozgo” (Pedraza Jiménez, Rodríguez Cáceres 2007: 267). U 
svojim analizama polaze od različitih sfera znanja i stavljaju naglasak na geografske i antropološke od-
like Iberijskog poluostrva, tradiciju, moralne odlike, ljudske kvalitete, obrazovanje, društvene i političke 
nedostake, itd. (Ribas 1998 : 56). Godine 1885. Migel de Unamuno (Miguel de Unamuno) objavljuje 
Suštinu Španije (En torno al casticismo) u kojoj ukazuje na beznadežno propadanje Španije, dok se 
Ganivet u Španskom idearijumu bavi pitanjima nacionalnog identiteta Španije i abulijom, odnosno sla-
bljenjem volje nacije. Godine 1899. Lukas Maljada (Lucas Mallada) objavljuje Zla otadžbine i buduća 
španska revolucija (Los males de la Patria y la futura revolución española), a Rikardo Masijas Pikavea 
(Ricardo Macías Picavea), Nacionalni problem (El problema nacional), u kojima se bave činjenicama, 
uzrocima i merama za rešavanje društvenih i ekonomskih problema u zemlji. Hoakin Kosta (Joaquín 
Costa) u delu Oligarhija i kasikizam kao savremeni oblik vladavine u Španiji: neophodnost i način 
promene (Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno de España: urgenica y modo de 
cambiarla) obrađuje teme o izgradnji nacionalne politike, o pravnim pitanjima, agrarnoj politici, koloni-
jalnoj intervenciji i obrazovanju. U delu Ka drugačijoj Španiji (Hacia otra España), objavljenom 1899. 
godine, Ramiro de Maestu, iznosi viziju španske stvarnosti i analizira uzroke dekadencije zemlje koje 
vidi u nedostatku prilika, projekata i profesionalizma.

Istovremeno, Slobodna institucija za obrazovanje daje svoj doprinos u stvaranju kulturne elite 
i u takozvanoj „duhovnoj kolonizaciji Španije” (la colonización espiritual de España) (Gómez Mo-
lleda 1981: 438) nudi pedagoške reforme i alternativu u odnosu na zvanično obrazovanje u rukama 
Rimokatoličke crkve. Na inicijativu njenog osnivača, Hinera de los Riosa „pokrenut je eksperimentalni 
obrazovni program, potpuno nov i revolucionaran u Španiji tih godina, koji predviđa: ukidanje ispita, 
’udžbenika’ i ’učenja lekcija napamet’; novu koncepciju časa u vidu suživota profesora i đaka; stvaranje 
školskih kolonija; uvođenje koobrazovanja; saradnju sa porodicama; praksu izleta u planine; prevlast 
’intuitivnog metoda’, itd.” (Abeljan 2008: 439). 

Osim toga, Slobodna institucija za obrazovanje utiče na osnivanje novih institucija (Nacionlni 
pedagoški muzej, Odbor za proširene studije i sl.) i stvaranje kulturnih tvorevina koje su doprinosile du-

Često raspisivanje izbora služilo je da se vladini kandidati biraju uz podršku lokalnih starešina, caciques, koji su mogli da 
kontrolišu glasanje i na licu mesta lažiraju rezultate. Takozvani kasikizam postao je jedno od najkarakterističnijih oruđa 
političkog sistema restauracije. Kanovas, kao glavna figura restauracije, ubijen je 1897. godine. 

5  ’Problem Španije’, odnosno,’biće Španije’ (el ser de España) označava debatu španskih intelektualaca o nacionalnom 
identitetu zemlje.
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hovnom i naučnom preporodu Španije. Veliku ulogu u ovom poduhvatu ima krausizam koji predstavlja 
„izraz liberalnih težnji i mentaliteta nekih društvenih sektora koji pripadaju progresističkoj i prosveće-
noj buržoaziji” (Abeljan 2008: 441).

3.1. Španski idearijum

Anhel Ganivet objavio je Španski idearijum 1896. godine, tokom svog boravka u Helsinkiju u 
svojstvu španskog konzula. U to vreme „činilo se da se Španija našla u stanju potpunog ideološkog ha-
osa [...] a prvi koji je analizirao i koji se pobunio protiv takvog stanja bio je Anhel Ganivet”6. U svom 
delu, Ganivet otvara novo poglavlje u istoriji španske kritike i ošroumno reflektuje duh krize s kraja 
veka. On ukazuje na objektivne probleme zemlje kojima će se baviti buduća Generacija 98. S jedne 
strane, Španski idearijum predstavlja odu slavnoj istoriji Španije, a s druge, oštru kritiku o nedostacima 
i uzrocima njene dekadencije, o vrednovanju zasluga i rasnih vrednosti, kao i o mogućnostima ponov-
nog uzdizanja. Ganivetovo delo predstavlja projekat obnove kulturnog i duhovnog života Španije usled 
nedostatka ideja za savladavanje problema.

Strukturu Španskog idearijuma čine tri poglavlja čvrste kompozicije protkane obiljem istorijskog 
materijala, u kojima Ganivet ukazuje na kritične tačke španskog bića. Prema Šou, u prvom delu Ganivet 
ističe interakciju duhovnog bića Španije i njenih teritorijalnih osobenosti, zatim u drugom delu pred-
stavlja teritorijalnu transformaciju Španije – od otkrića Novog sveta do okončanja epohe Habsburške 
monarhije –, dok je u trećem njegova polazna osnova sukob duhovnog i materijalnog sa osvrtom na 
kolonijalni gubitak Španije i njenu finansijsku propast (Shaw 1989: 54-55). 

Ganivet u delu Španski idearijum ističe španski ’teritorijalni duh’ i tradiciju, i izražava neslaganje 
sa pozitvističkim stavom koji daje prioritet istorijskim činjenicama u odnosu na duhovno biće zemlje. 
On kaže: „ono suštinsko u Istoriji jeste veza događaja sa duhom zemlje u kojoj su se odigrali”7 (Ganivet 
2004: 94). Prema Krusu (Cruz), kod Ganiveta se ističu barem četiri osnovna aspekta teritorijalnog duha: 
poluostrvski duh, duh senekizma, arapski duh i individualizam (2008: 249). Osim toga, Ganivet ističe i 
kastiljanski teritorijalni duh kao večan i nepromenljiv i koji predstavlja pokretačku snagu u formiranju 
nacionalnog identiteta. On upućuje na dublju analizu sadašnjosti i suštine kastiljanskog teritorijalnog 
duha (Ganivet 2004: 36). Podsetimo se da se i Migel de Unamuno, Ganivetov savremenik i prijatelj, u 
svom delu Suština Španije, bavi pitanjem španskog nacionalnog bića i njegove tradicije: „kad se govori 
o sadašnjem istorijskom trenutku, podrazumeva se da postoji još neki koji nije istorijski, a tako je zaista. 
Ali ako postoji istorijska sadašnjost, to je zato što postoji tradicija sadašnjosti, zato što je tradicija sušti-
na istorije”8 (Unamuno 2010: 24). 

Osvrćući se na aktuelno stanje u Španiji, Ganivet iznosi da špansko društvo boluje od abulije: 

„Ako bi mi tražili, kao duhovnom doktoru, da postavim dijagnozu bolesti od koje bolujemo mi 
Španci (jer bolest postoji i teška je za lečenje), rekao bih da je to ’pomanjkanje volje’, ili, naučnim 
terminima, ’abulija’, koja ima isto značenje kao ’nestanak ili ozbiljno slabljenje volje’ ” 9 (Ganivet 
2004: 165).

6  “España parecía estar en un estado de completo desorden ideológico […] y el primero en analizar y protestar contra esta 
situación fue Ángel Ganivet” (Shaw 1989: 23).

7  “lo esencial en la Historia es el ligamen de los hechos con el espíritu del país donde han tenido lugar” (Ganivet 1977: 76).
8  “al hablar de un momento presente histórico se dice que hay otro que no lo es, y así es en verdad. Pero si hay un presente 

histórico, es por haber una tradición del presente, porque la tradición es la sustancia de la Historia” (Unamuno 2018: 16-17).
9 “Si yo fuera consultado como médico espiritual para formular el diagnóstico del padecimiento que los españoles sufrimos 

(porque padecimiento hay y de difícil curación), diría que la enfermedad se designa con el nombre “no querer”, o en términos 
más científicos por la palabra griega “aboulía”, que significa eso mismo, “extinción o debilitación grave de la voluntad”” 
(Ganivet 1977: 131).
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Umesto abulije, Unamuno španski problem posmatra kao posledicu marazma (marasmo), odno-
sno sveobuhvatnog beznadežnog propadanja Španije:

 
„Špansko društvo prolazi kroz duboku krizu: u njegovoj unutrašnjosti odvijaju se velike pro-
mene, ima živog pretakanja elelmenata, uzavrelog pregrupisavanja, a na površini beznadežno 
propadanje”10 (Unamuno 2010: 126).

U kontekstu dijagnostičkog odnosa prema zemlji, Ganivet piše: „Španija je apsurdna nacija i 
metafizčki nemoguća, a apsurd je njen nervni sistem i glavni oslonac”11 (Ganivet 2004: 223). Španski 
pisac polazi od stanovišta da se obnova može ostvariti jedino iznutra, povratkom istoriji i tradiciji, koji 
predstavljaju ključ za rešavanje problema Španije i zalaže se za zatvaranje Španije. Ubeđen je da se 
nacionalni karakter Španije gradi jedino na temeljima tradicije. Ganivet ne stavlja akcenat na osipanje 
španskih kolonija već konstatuje da Španija nema više snage za materijalno širenje i predlaže menjanje 
taktike radi pronalaženja nepresušne snage koja počiva u umu: 

„Ovaj veliki problem, koji nam je postavila sudbina, namerno je zakomplikovan zbog nedostatka 
snage da se predstavi Španiji sledećim oštrim rečima: želi li da bude skromna uređena nacija i da 
gleda svoje sinove kako odlaze u nedostatku posla, ili da bude ohola i naduvena, i da gleda kako 
njeni sinovi umiru na bojnom polju i u bolnicama?” (Ganivet 2004: 222)12.

Ganivet, zapravo, aludira na mnogobrojne, skupe ratove koji su ekonomski iscrpljivali zemlju13. 
Usredsređen na nacionalno biće i teritorijalni duh Španije, kritikuje Špance koji žive oponašajući druge 
budući da je „Španija u Evropi bila veliki glumac tragičar”14 (Ganivet 2004: 107). Osim toga, Ganivet 
smatra da nijedna akcija prema inostranstvu ne može da dovede do obnove španske materijalne moći15 
i ne vidi rešenje „ni na Severu, ni na Zapadu, ni na Istoku“, ali poručuje: „Moramo da obnovimo naše 
materijalne snage da bismo rešili unutrašnje probleme, i idejnu snagu da bismo uticali na sferu istinskih 
spoljnih uticaja” (Ganivet 2004: 143).

Smatrajući da naciji nedostaju ideje, Ganivet pokreće pitanje slobodnog obrazovanja koje u Špa-
niji sprovodi Slobodna institucija za obrazovanje i ukazuje na nedostatke koji se ogledaju u funkcional-
nom neskladu različitih učenja i u intelektualnoj neravnoteži. On kritikuje Hinerovo nastojanje da izgra-
di obrazovni sistem u Španiji po uzoru na školstvo u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Država-
ma i Nemačkoj i tvrdi da su univerziteti, država i opštine, poput praznih organizama, jer ne udahnjuju 
ljubav prema znanju, kao pokretačkoj snazi koja učenje čini plodnim (Ganivet 2004: 174). Uzroke vidi 
u intelektualnoj nemoći i pasivnosti, i u nedostatku ideja, te predlaže duhovnu reformu mentaliteta kako 

10 “Atraviesa la sociedad española honda crisis; hay en su seno reajustes íntimos, vivaz trasiego de elementos, hervor de 
descomposiciones y recombinaciones, y por de fuera, un desesperante marasmpo.” (Unamuno 2018: 99).

11  “España es una nación absurda y metafísicamente imposible, y el absurdo es su nervio y su principal sostén” (Ganivet 1977: 
173).

12  “Este gran problema que nos ha planteado la fatalidad ha sido embrollado adrede por falta de valor para presentarlo ante 
España en sus términos brutales, escuetos, que serían: ¿quiere ser una nación modesta y ordenada y ver emigrar a muchos 
de sus hijos por falta de trabajo, o ser una nación pretenciosa o flatulenta y ver morir a muchos de sus hijos en el campo de 
batalla y en el hospital?” ” (Ganivet 1977: 173).

13  Tokom druge polovine 19. veka Španija je vodila ratove sa Marokom, Peruom i Čileom i, zajedno sa Francuskom, učestvovala 
u pohodu na Meksiko i Vijetnam. O tim ratovima Ganivet kaže: „naša se vojska razvejala po svetu da bi istovremeno stigla na 
razne strane, oslabljena neprestanim gubitkom snaga, utoliko značajnijim, ukoliko je slom bio bliži, spojevi između različitih 
španskih regija počeli su da pucaju i bili smo nadomak raspadu nacije” (Ganivet 2004: 103).

14 “España ha sido en Europa un gran gran actor trágico.” ” (Ganivet 1977: 86).
15  U periodu između 1878. i 1895. godine, španske vladajuće garniture oglušivale su se na zahteve Kube za autonomijom, u 

strahu da bi je ona dovela do nezavisnosti. Preovladavali su interesi španskih kapitalista koji su bili vezani za ovo karipsko 
ostrvo. Njihovi pritisci da Kuba zauvek ostane pod kontrolom Madrida bili su izuzetno jaki. Gerilski pokreti bili su sve 
snažniji, a španska vlada je dugo, uz podršku javnog mnjenja, odbijala da popusti pred gerilskim napadima. Španija je 
neprestano bila prinuđena da šalje pojačanja, jer je veliki deo vojnika za kratko vreme oboljevao od tropskih bolesti (Alvares, 
Pećaroman 2003: 197-198).
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profesora, tako i studenata. Osim toga, Ganivet tvrdi da je loš obrazovni sistem uzrok apatije španskog 
društva i da, kao takav, utiče na slabljenje životnih ubeđenja kako u religioznom, tako i u nacionalnom, 
humanističkom i istorijskom smislu. Kod intelektualaca se odražava na popuštanje pažnje što dovodi do 
nemogućnosti usvajanja inovativnih ideja, neophodnih za izgradnju nove Španije. Potrebne su, dakle, 
ideje vodilje, koje pojedinac može da spozna jedino kroz obrazovanje. 

U pokušaju da odagna intelektualnu i stvaralačku obamrlost, Ganivet podseća na velike pregaoce 
u španskoj umetnosti i književnosti i daje uputstva za izlečenje i stvaranje zdravog nacionalnog bića. 
On ističe da umetnost predstavlja noseći stub i istinsku duhovnu sintezu zemlje, ali i spoljašnje estetsko 
predstavljanje. Prema Ganivetu, teritorijalni duh predstavlja koštanu srž i izvor života, „religija, mozak; 
ratnički duh, srce; pravni duh, muskulatura; a umetnički duh, nervni sistem koji sve povezuje, sjedinjuje 
i pokreće” (2004: 75-76). Španski diplomata se, zatim, usredsređuje na umetničko stvaralaštvo u zemlji 
i ističe da „u Španiji nema osrednjosti”16 (2004: 81). Ganivet je usredsređen na umetnički stvaralački 
duh koji je, istovremeno i osvajački i, sasvim spontano, dolazi do Servantesa, koji predstavlja simbol 
španskog osvajačkog duha, budući da je Servantes bio „najveći od svih osvajača“ (Ganivet 2004: 82)17 
koji je za razliku od drugih osvajača „osvojio samu Španiju, zatvoren u tamnici“ (Ganivet 2004: 82)18. 
Dok piše svoje delo, Servantes je potpuno obuzet stvaralačkim duhom i izvan njega postoje samo likovi 
koji se kreću kao božanske spoznaje. Don Kihot je napisan u prozi, ali liči na onu neobičnu mističnu 
poeziju koja može da se čita i od početka i sa kraja, jer svaki stih predstavlja čisto i samostalno osećanje.

Ganivet ukazuje na uticaj prošlosti na sadašnjost i budućnost Španije. Osvrće se na aktuelno 
stanje u zemlji i poredi filozofsku misao umetničkog remek dela Kalderonove drame Život je san sa mi-
šlju nacije i konstatuje da delo u sebi sadrži istorijski i duhovni smisao. U psihološkom stanju glavnog 
junaka Sigismunda prepoznaje Kalderonovo proročko objašnjenje o španskoj istoriji. Prema njegovim 
rečima „Španija je, kao i Sigismund, nasilno izvučena iz tamnice svog mračnog života ispunjenog bor-
bom sa Afrikancima19, bačena u središte evropskog života i pretvorena u gospodara20 i gazdu ljudi koje 
nije čak ni poznavala”21 (Ganivet 2004: 156-157). Ganivet kao da poručuje da dramu ljudske ličnosti, 
ljudskog dostojanstva i ljudske egzistencije koju je proživljavao Sigismund, proživljava i Španija i njen 
nacionalni duh. On sintetizuje simboliku i stvarnost sledećim rečima: 

„i kada smo se, posle mnogo neobičnih događaja, koji su bili više fantastični nego stvarni, vratili 
prirodnoj sredini naše stare tamnice, u kojoj se trenutno nalazimo okovani bedom i siromaštvom, 
pitamo se da li je ta istorija bila stvarnost ili san, i samo nam budi sumnju u sjaj slave koja nas još 
uvek obasjava i zavodi kao slika ljubavi koja je uznemiravala Sigismundovu samoću”22 (Ganivet 
2004: 157).

U zaključku Španskog idarijuma Ganivet iznosi: „Ja verujem u duhovnu budućnost Španije; u 
tom pitanju sam čak preterani optimista”23 (Ganivet 2004: 181), uveren da u Špancima postoji tajanstve-
na snaga koja se još nije ispoljila.

16  “en España no hay terminus medios”.” (Ganivet 1977: 67)
17  “fue el más grande de todos los conquistadores” (Ganivet 1977: 67)
18  “él conquisto a España  misma, encerrado en una prisión” (Ganivet 1977: 67)
19  Osvajanje afričkih gradova Melilje, 927, i Seute 931. godine, od strane Dinastije Omejada, pokrenulo je istoriju osnivanja 

stalnih hispanskih uporišta na severu Afrike, koja je postala teritorijalni, politički i privredni produžetak iberijskog prostora 
(Samardžić 2003: 96).

20  Ganivet upućuje na početak kolonijalnog perioda nakon Kolumbovog otkrića Amerike 1492. godine.
21  “España, como Segismundo, fue arrancada violentamente de la caverna de su vida oscura de combates contra los africanos, 

lanzada al foco de la vida europea y convertida en dueña y señora de gentes que ni siquiera conocía” (Ganivet 1977: 124).
22  “y cuando después de muchos y extraordinarios sucesos, que parecen más fantásticos que reales, volvemos a la razón de 

nuestra antigua caverna, en la que nos hallamos al presente encadenados por nuestra miseria y nuestra pobreza, preguntamos 
si toda esa historia fue realidad o fue sueño, y sólo nos hace dudar el resplandor de la gloria que aún nos alumbra y seduce 
como aquella imagen amorosa que turbaba la soledad de Segismundo” (Ganivet 1977: 124-125).

23  “Yo tengo fe en el porvenir espiritual de España; en esto soy acaso exageradamente optimista” (Ganivet 1977: 144)
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4. ZAKLJUČAK

Ganivet u Španskom idearijumu oslikava sopstveni karakter i ličnost, svoj odnos prema španskom 
društvu i istoriji. Njegova analiza španskog problema nije sistematična i koherentna. S jedne strane, 
izražava duhovnost, ekstremnu dobrotu, jednostavnost i skromnost, oseća odbojnost prema materijal-
nom i slavi, dok je, s druge strane, destruktivan, agresivan i ironičan, i buni se protiv sredine koja ga 
okružuje. Prema Ereru, ova protivrečnost kod Ganiveta predstavlja posledicu društvene i filozofske 
evolucije. (Herrero 1966: 56). 

Ganivet je lucidni i paradoksalni mislilac koji se nalazi u neprekidnom rascepu između skepticiz-
ma i nadahnuća, između bezvoljnosti i čelične volje. Poput svojih savremenika, predstavnika Generacije 
98, Ganivet uspeva da sagleda mane i vrline španskog društva i da postavi dijagnozu, ali ne daje kon-
kretna rešenja koja bi vodila ka izlasku iz stanja kolektivne ravnodušnosti.
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RENEWAL OF THE NATIONAL BEING IN ÁNGEL GANIVET’S SPANISH IDEARIUM

Summary

In this paper we are presenting the work of Ángel Ganivet Idearium español as one of the most important 
texts focused on Spanish Regeneracionism. We tried to pay attention to the author’s reflections about the origin of 
spirit of Spain. We are also giving the retrospectiv of sociopolitic situation of Spain at the end of 19th century. By 
presenting his work we have tried to give an answer to the question what really was the national problem of Spain 
in that period of time. Our intention is to bring closer the work of Ángel Ganivet to Serbian lectors.
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Татјана Ђурин 

ДВА СРПСКА ПРЕВОДА АРАГОНОВЕ ПЕСМЕ LA ROSE DU 
PREMIER DE L’AN

Политички ставови Луја Арагона (Louis Aragon, 1897-1982), француског писца и песника, једног од осни-
вача покрета надреализма, великог присталице и члана Комунистичке партије Француске и великог борца 
против нацизма, могу делимично (свакако барем до Резолуције Информбироа 1948) да објасне постојање 
мноштва превода његових дела на српско-хрватском говорном подручју. Осим тога, нека његова дела пре-
ведена су и на друге службене језике бивше Југославије, као и на језике националних мањина. У овом раду 
представићемо традуктолошку анализу два превода на српски језик (превод Николе Трајковића из 1962. и 
превод Милована Данојлића из 1974. године) Арагонове песме La rose du premier de l’an, објављене 1959. 
године у збирци Elsa. Будући да ниједна од ове две српске верзије углавном не излази из оквира дословног 
адекватног превода, што у превођењу поезије није уобичајено, традуктолошка анализа ће бити спроведена 
из перспективе лингвистичке концепције превођења Питера Њумарка (Peter Newmark). 

Кључне речи: Арагон, Трајковић, Данојлић, традуктологија, Њумарк.

1. УВОД 

Дела Луја Арагона (Louis Aragon, 1897-1982), француског писца и песника, једног од ос-
нивача покрета надреализма1, познају богату преводилачку продукцију на српско-хрватском го-
ворном подручју2. Осим тога, нека његова дела преведена су и на друге службене језике бивше 
Југославије, као и на језике националних мањина3. Овакво занимање за Арагонова дела може 
делимично (свакако барем до Резолуције Информбироа 1948)4 да се објасни и његовим политич-

1  О надреализму Audoin 1979 ; Durozoi, Lecherbonnier 1971 ; Berranger 1997 ; Новаковић 1996 ; Calì, D’Urso 2012 ; 
Novaković 2002 ; Novaković 2009 ; Popović 2007.

2  Преведена су Арагонова прозна дела: Базелска звона (1946, 1947), Робовање и величина француског народа (1947), 
Господске четврти (1948), Велика недеља (1961), Орелијен (1963), Сељак из Париза (1964), Арагонов предговор 
Кундерином роману Шала, под насловом Овај роман који сматрам снажним уметничким делом (1969). Објављене су 
и збирке изабраних песама у преводу Милована Данојлића (Велика радост, 1974) и Николе Трајковића (Измишљене 
руже, 1962; Поверићу ти велику тајну, 1982, 1986). Осим тога, од двадесетих година ХХ века, у часописима и 
антологијама, објављиване су појединачне Арагонове песме и одломци из прозних текстова (извор: COBISS+).

3  На словеначки и македонски, односно на мађарски, словачки, румунски и албански (извор: COBISS+). Иако нису 
сви преводи на језике националних мањина објављени у тадашњој Југославији, они су били, и још увек су, доступни 
у библиотекама, што значи да је рецепција Арагоновог дела у Југославији (Србији) одувек била вишејезична.

4  Арагон је био стаљиниста. О вези између државне политике и политике преводилаштва у послератној Југославији, 
управо поводом превођења дела из француске књижевности, видети Valčić Bulić 2015: 593-615. Чини се да се у 
новије време код нас поново буди интересовање за Арагона, пре свега у текстовима млађих истраживача: Mladenović 
2019: 25; Младеновић, Јелисавчић 2017: 81-83; Лончар 2017: 93-99; Перић 2017: 101-107; Лештаревић 2017: 109-
113. Треба поменути и семинар Рецепција Луја Арагона и Елзе Триоле у Србији, који је одржан 3. фебруара 2018. 
године на École Normale Supérieure у Паризу, у оквиру Екипе Арагон при Националном институту за текстове и 
модерне рукописе (L’Institut des textes et manuscrits modernes), чији је директор професор Универзитета у Поатјеу, 
Лик Вижије (Luc Vigier), који је и уредник зборника Cahiers Aragon. Семинар је организовао Велимир Младеновић, а 
поред њега, о рецепцији Арагоновог дела у Србији говориле су и Татјана Ђурин са Филозофског факултета у Новом 
Саду и Биљана Андоновска са Института за књижевност и уметност из Београда (http://www.item.ens.fr/la-reception-
daragon-e/). 

http://www.item.ens.fr/la-reception-daragon-e/
http://www.item.ens.fr/la-reception-daragon-e/
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ким ставовима. Арагон је био велики присталица и члан Комунистичке партије Француске (Parti 
communiste français), и велики борац против нацизма5. Прекретницу у његовом животу представља 
сусрет, 1928. године, са руском књижевницом Елзом Триолет (Elsa Triolet, 1896-1970), којој је по-
светио неколико хиљада стихова, стварајући неку врсту велике љубавне легенде свог доба6.

1.1. О преводиоцима и преводима

У раду је представљена традуктолошка анализа Арагонове песме La rose du premier de 
l’an (из поеме Елза, објављене 1959. године), коју су на српски превела два преводиоца: Никола 
Трајковић (песма је објављена у збирци Измишљене руже, 1962, Багдала, Крушевац) и Милован 
Данојлић (песма је објављена у збирци Велика радост, 1974, БИГЗ, Београд). Оба српска издања 
избора из Арагонове поезије прати преводиочев паратекст. 

Никола Трајковић (1896-1985), писац, преводилац, новинар и театролог, француски ђак, 
учесник у Првом светском рату и један од оних који су преживели „Албанску голготу“, осим 
Арагонових дела, превео је и дела Пола Елијара, Жака Превера, Пола Валерија, Сен Џона Перса, 
Мишоа, Клодела7. У свом поговору збирци Измишљене руже (Арагон 1962: 87-94), Трајковић 
наводи „главне ставове из неколиких написа објављених у париским књижевним листовима, и 
са ‘левице’ и са ‘деснице’, из пера најугледнијих данашњих француских књижевних критичара“ 
(Арагон 1962: 88), односно преноси ставове Франсоа Моријака, Емила Анриоа, Ренеа Лакота, 
који похвално говоре о Арагоновој поезији. Преносећи те ставове, Трајковић српском читаоцу 
поему Елза представља као велику химну љубави коју истински занесен песник пева у част сло-
жених и понекад противречних осећања према својој драгој. 

Сасвим је другачији суд који у свом дугачком, подробном и критичком предговору (Ара-
гон 1974: 9-67)8, о Арагоновој поезији доноси Милован Данојлић (1937), писац, песник и пре-
водилац, члан САНУ, добитник многобројних награда, међу којима је и наша највећа награда за 
превођење, награда „Милош Н. Ђурић“, коју је Данојлић добио за превод дела Јосифа Бродског 
Станица у пустињи9. Свој суд Данојлић износи одмах на почетку предговора:

Ако би укратко требало изложити основне вредности Арагонове поезије, онда би ваљало 
говорити о хумористичком духу, версификаторској лакоћи, распеваности, те укусу за фину 
лирску опсервацију. Већ на први поглед, запажа се да ове одлике не иду међу најважније 
чиниоце песничке уметности. Одатле до закључка да Арагонова поезија не доноси ништа 
ново, у веку обележеном толиким новинама, није далеко. Као да је Арагон хтео нешто сас-
вим друго: да старо, познато и конвенционално освежи, да се, непосредно, укључи у главни 
ток француског песништва, образован у минулим вековима (Арагон 1974: 9-10).

Данојлић Арагона представља као човека јасног уверења кога се чврсто држи, опредељеног, 
али истовремено и човека који је своја уверења, уметничка и политичка, често мењао (Арагон 
1974: 21). Елзу сматра митом, петраркистичком сликом жене, анахроном, свакако, помало опсе-
сивном, гласном и свеприсутном (Арагон 1974: 24), делом које слави љубав, жену, поезију и пес-
ника (Арагон 1974: 37). Данојлић у предговору истиче и Арагонову везаност за „стварни свет“, 
потребу да о њему пева, затим његову потрагу за тачном речи, Арагоново уверење да су речи 

5  О Арагоновом животу Forest 2015.
6  Осим појединачних песама у којима је Елза присутна, њено име се јавља у насловима Арагонових дела: Cantique à 

Elsa (1942), Les Yeux d’Elsa (1942), Elsa (1959), Le Fou d’Elsа (1963), Il ne m’est Paris que d’Elsa (1964).
7  Извор: COBISS+.
8  Данојлићев превод и предговор прати и исцрпна библиографија Луј Арагон на српскохрватском, коју је приредио 

Јован Јанићијевић (Арагон 1974: 229-236). 
9  Извор: Удружење књижевних преводилаца Србије.  
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немоћне да изразе величину и снагу осећања, те да могу само да теже томе да искажу идеал који 
је стваран и који постоји изван речи (Арагон 1974: 39-40). 

Управо та немогућност речи да нешто открију и опишу, да изграде свет и именују нешто 
конкретно, објективно, стварно, јесте основна тема песме La rose du premier de l’an.

1.2. Лингвистичка концепција превођења Питера Њумарка

Будући да ниједна од ове две српске верзије углавном не излази из оквира адекватног до-
словног превода, што у превођењу поезије није уобичајено, традуктолошка анализа је спроведена 
из перспективе лингвистичке концепције Питера Њумарка (Peter Newmark)10. 

Њумарк превођење дефинише као преношење, са једног језика на други, значења језичке 
равни или јединице, целине или само једног дела текста (Newmark 1991: 35). При томе, преводи-
лац треба да се води начелом прецизности (accuracy) које Њумарк сматра максималним степеном 
кореспонденције: 

[…] прецизност се у превођењу обично налази у извесном уском опсегу речи и струк-
тура, унутар извесних језичких ограничења. [...] Она представља максимални степен 
кореспонденције, референцијално и прагматички, између, са једне стране, текста као цели-
не и његових различитих јединица превођења (које се обично крећу у распону од речи до 
реченице) и, са друге стране, ванјезичке „стварности“ која може бити свет мисли (Newmark 
1995: 30)11.

Будући да препоручује да при превођењу преводилац мора у обзир да узме сваку реч (мада 
не мора сваку и да преведе) (Newmark 1991: 77), те да сматра да контекст на значење речи утиче 
много мање него што се мисли (Newmark 1991: 88), Њумарк тврди да је за преводиоце најбоље 
решење дослован превод:

Насупрот владајућим схватањима, многе појединачне речи из изворног језика у текстовима 
често имају савршене преводне еквиваленте, референцијално и прагматички, у циљном 
језику, какав год да је њихов степен зависности од контекста, али савршен превод текста – 
а онда и савршени преводни еквиваленти за текстове – не постоје (Newmark 1991: 100)12.

У књижевном превођењу, где језик није само средство за комуникацију, Њумарк још више 
наглашава значај речи и потребу да се преводи дословно, јер, у књижевном тексту, „свака реч је 
пуна значења, а преводилац, као и писац пре њега, бори се са речима; речи су тако јаке да кон-
текст привремено прелази у позадину“ (Newmark 1991: 125)13. Превођење књижевних тексто-
ва Њумарк сматра највећим изазовом за преводиоца, јер ту реч, основни носилац значења, није 
важнија од других елемената текста, као што су реченица или стих. Преводилац је приморан на 
сталне компромисе и прилагођавања (Newmark 1995: 162). Он мора да препозна одлике пишче-

10  За друге француско-српске традуктолошке анализе из перспективе Њумаркове концепције превођења видети Đurin 
2014: 325-332, Djurin 2015: 149-158; Stanković 2020: 343-358; Stanković, Živić 2019: 49-69; Živić, Stanković 2019: 187-
200; Живић 2018а: 27-39; Живић 2018б: 379–388.

11  […] accuracy in translation lies normally within certain narrow ranges of words and structures, certain linguistic limits. […] 
It represents the maximum degree of correspondence, referentially and pragmatically, between, on the one hand, the text 
as a whole and its various units of translation (ranging usually from word to sentence) and, on the other, the extralinguistic 
«reality», which may be the world of reality of mind. (прев. аутор рада)

12  Contrary to the prevailing wisdom, many single SL words in texts often have perfect translation equivalence, referentially 
and pragmatically, with their TL correspondents, whatever their degree of context, but the perfect translation of a text – and 
therefore perfect translation equivalence for texts – does not exist. (прев. аутор рада)

13  In such a text, each word is charged with meaning, the translator like the writer beforehand, is wrestling with words; words 
are so strong that the context falls temporarily into the background. (прев. аутор рада)
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вог идиолекта (метафоре, специфичну синтаксу, неологизме, архаизме, дијалектизме), којима се 
гради свет књижевног дела, и да их пренесе у циљни текст (Newmark 1995: 40).

За све типове текстова Њумарк прописује дословно, верно превођење, као најисправнији 
начин превођења. Тек ако дослован превод не даје резултате, преводилац може (и мора) да при-
мени остале преводилачке поступке: компонентну анализу, модулацију, дескриптивни, функцио-
нални или културни еквивалент, синониме, парафразу14.

У књижевном превођењу, а нарочито у превођењу поезије, дослован превод већина теоре-
тичара одбацује и од преводиоца захтева креативност и стварање еквивалентног поетског ефекта. 
Њумарк, међутим, сматра да и поезију треба преводити, ако не дословно, онда што дословније, 
прецизно и економично, те избегавати парафразе и слободан превод (Newmark 1995: 72). Екви-
валентан ефекат јесте нешто што је пожељно, али свакако није главни циљ превођења (Newmark 
1995: 48). Стога Њумарк, за превођење књижевног текста, предлаже поступак семантичког пре-
вода (semantic translation) који, осим што тачно преноси контекстуално значење изворног текста 
унутар оквира граматичких структура циљног језика, у обзир узима и естетску вредност текста 
и покушава да пренесе асонанце, игре речима, понављања и друге звучне ефекте, што понекад 
захтева извесна одступања од дословности (Newmark 1995: 46). 

2. ТРАДУКТОЛОШКА АНАЛИЗА ПЕСМЕ LA ROSE DU PREMIER DE L’AN 

2.1. Наслов 

Aragon     Трајковић   Данојлић
La rose du premier de l’an   Ружа Нове године  Новогодишња ружа

Њумарк сматра да превођење наслова књижевних дела представља посебан изазов за пре-
водиоца, јер наслов треба да привуче читаоца, али, иако може да буде измењен, мора да буде у 
некаквој вези са изворним текстом (Newmark 1995: 56). Трајковићева верзија представља досло-
ван превод, што значи да су аутосемантичне речи пренете појединачно, а граматичке конструкције 
изворног језика претворене у њихове најближе еквиваленте у циљном језику (Newmark 1995: 
46). Данојлићев превод је такође веран изворнику, али се морфосинтаксички разликује од њега, 
јер долази до „померања“ (shifts) граматичких елемената при превођењу: употребљен је придев 
(новогодишњи) уместо именичке синтагме. Њумарк оваква померања дозвољава уколико досло-
ван превод не звучи природно у циљном језику (Newmark 1995: 86). 

У преводу наслова, код Трајковића се препознаје окренутост ка изворном језику, јер његов 
превод реч за реч, упркос томе што је потпуно разумљив, уноси извесну необичност у српски 
текст. Код Данојлића се, пак, препознаје окренутост ка циљном језику, јер је конструкција са при-
девом, коју он користи, у српском чешће у употреби, те његов превод наслова звучи природније. 
Ипак, током анализе се показало да је заправо Данојлић више окренут изворном тексту и његовом 
језику, а да је Трајковић више окренут циљном језику, што значи да у његовом преводу има више 
модификација. 

2.2. Прва строфа

Aragon     Трајковић    Данојлић
Connaissez-vous la rose-lune Знате за ружу – месеца бледа  Познајете ли месец-ружу
Connaissez-vous la rose-temps Ко и за ону ружу – време   Познајете ли ружу-време 
L’autre ressemble autant à l’une Једна другој предност не да   Прва тако личи на другу 

14  О овим поступцима Newmark 1995: 81-93. Њумарк се у великој мери ослања на систематизацију преводилачких 
поступака коју су успоставили Вине и Дарбелне (Vinay et Darbelnet 1966: 46-55).
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Que dans le miroir de l’étang Кад се над лицем воде лене   А у зрцалу баре големе 
L’une à l’autre se reflétant  Једна у другој огледа    Ка истом одразу обе стреме 

Трајковић само последњи стих преводи дословно, реч за реч. У првом стиху користи 
додавање (бледа), а у другом испуштање (није преведено Connaissez-vous), што значи да укида 
ефекат понављања, односно мења ритам песме. У трећем стиху користи поступак модулације 
(modulation), који представља дозвољену модификацију којом се мења тачка гледишта, односно 
перспектива, те се, на пример, потврдни облик преводи двоструком негацијом, конкретно ап-
страктним, последица узроком и сл. (Newmark 1995: 88-89). Уместо дословног друга тако личи 
на прву, чиме се у изворнику изражава једнакост ружа, Трајковић у преводу истиче непостојање 
различитости: Једна другој предност не да. Четврти стих представља слободан превод, јер 
Трајковић реч miroir ʻогледалоʼ преводи као лице, а реч étang ʻбараʼ као воде лене. Упркос томе, 
песничка слика и поетски ефекат су сачувани.

Данојлићев превод је вернији изворнику. Он прва два стиха преводи дословно, преносећи 
и Арагонове неологизме, сложенице la rose-lune и la rose-temps, сопственим сложеницама месец-
ружа и ружа-време, насталим према узору на традиционалне именице, честе у епској поезији, 
попут див-јунак, извор-вода, бисер-зуби, код којих је прва именица замена за придев (ПСЈ 2010: 
76). У трећем стиху измењен је ред речи, односно извршено је „померање“ ружа, према логичном 
редоследу, пошто у изворном тексту l’une ʻпрваʼ стоји на крају стиха и гради укрштену риму 
са именицом la rose-lune из првог стиха. У четвртом стиху Данојлић додаје придев голем, да би 
очувао риму, а реч miroir преводи речју зрцало, која је чешће у употреби у хрватском језику, 
и на тај начин онеобичава српски текст и преноси необичну Арагонову песничку слику. У петом 
стиху се препознаје модулација: уместо стања мировања, којим је представљена идентичност 
ружа, Данојлић слику преноси кретањем, стремљењем ка идентичности.

Оба превода прве строфе су адекватна, али је Данојлићев вернији изворнику. Трајковић 
више и чешће мења текст, али је његово решење за пети стих боље од Данојлићевог (кретање са 
циљем), јер преноси идеју о кружном кретању времена (смењивање дана и ноћи), а овде је управо 
реч о „вечним ружама“.

2.3. Друга строфа

Aragon      Трајковић    Данојлић
Connaissez-vous la rose amère    Знате за ружу – горког цвета  Познајете ли ружу горчине
Faite de sel et de refus     Што се из морске рађа дубине   Ружу соли ружу опреке 
Celle qui fleurit sur la mer        Ону што се на мору срета  Ону што цвета сред пучине
Entre le flux et le reflux     Између осеке и плиме   Између плиме и осеке
Comme l’arc après qu’il a plu    Ко дуга после кише лета  Ко дуга после кише неке 

У Трајковићевом преводу друге строфе препознају се различите модификације. У првом и 
петом стиху он користи додавање (цвета; лета), да би сачувао риму. У четвртом стиху је измењен 
ред речи (осеке и плиме уместо плиме и осеке), такође због риме. Ова промена реда речи, међутим, 
нарушава ритмичност стиха. Други стих представља слободан, односно делимичан превод, јер је 
преведена само веза између горчине и укуса морске воде, а не и мотив горчине која настаје због 
одбијања (испуштена је реч refus ʻодбијање, одбацивањеʼ). Иако преноси  контекстуално значење 
изворника у оквирима ограничења граматичких структура циљног језика (Newmark 1995: 46), те 
омогућава разумевање строфе у целини, трећи стих такође представља слободан превод, будући 
да је, у циљу очувања риме, глагол fleurir ʻцветатиʼ замењен глаголом сретати се. 

У Данојлићевом преводу такође има модификација, односно „померања“. У првом сти-
ху, придев amère ʻгоракʼ преведен је именицом горчина, а додавање преводилац користи у дру-
гом стиху (ружу), да би сачувао ритам, и у петом стиху (неке), да би сачувао риму. Трећи стих 
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представља веран превод, са контекстуално одговарајућом заменом синтагме sur la mer ʻна моруʼ 
синтагмом сред пучине, у сврхе очувања риме. Четврти стих преведен је у потпуности дословно.

Оба превода су адекватна и готово дословно преносе значење и песничке слике изворника. 
Највеће одступање је учинио Трајковић који други и трећи стих преводи слободније. Међутим, и 
тај превод јасно преноси слику још једне „вечне руже“ – мора. Све остале модификације моти-
висане су жељом преводилаца да очувају версификацију, односно риму и ритам песме, у чему је 
Данојлић успешнији, пошто успева да пренесе и значење и ритам песме, усклађен са нагласцима 
и дужином вокала у српском, не одступајући при томе од дословног превода и не нарушавајући 
распоред рима изворника.  

2.4. Трећа строфа

Aragon     Tрајковић    Данојлић
La rose-songe et la rose-âme За ружу – душу и ружу – сан   Сан-ружу и с њом ружу-душу 
Par bottes au marché vendues Знамо јер их има гомилама   Што продају их на пијаци 
La rose-jeu la rose-gamme               За ружу – игру и за ружу – дан                Ружу-игру и још ружу
Celle des amours défendues И ружу – оних које љубав слама               Љубави коју свет одбаци
Et la rose des pas perdus               И ружу – бола узаман   И ружу звану пусти кораци 

Први стих оба преводиоца преводе дословно, користећи сложене именице (ружа-душа, 
ружа-сан/сан-ружа). Трајковић мења ред речи у стиху да би сачувао риму. Данојлић мења ред 
речи у првој сложеници, стварајући тако стих који је ритмичан и поетичан, а ипак дословно 
преведен. У другом стиху оба преводиоца користе испуштање. Трајковић преноси слику мношт-
ва, али испушта слику продаје ружа, душа и снова, која је много важнија за разумевање песме. 
Данојлић, пак, не преноси појам мноштва (испушта par bottes ʻу букетимаʼ), али преноси слику 
продаје ружа. У трећем стиху, Трајковић замењује la rose-gamme, сложеницу насталу од именице 
rose ʻружаʼ и именице gamme ʻмузичка лествица, опсег, низ, скала, са идејом градацијеʼ (TLFi 
2004), сложеницом ружа-дан, вероватно да би сачувао риму, док Данојлић ову сложеницу не 
преводи, већ помоћу речи ружа прави опкорачење кога у изворном тексту нема. Четврти и пети 
стих Данојлић преводи верно. Израз pas perdus (дословно: изгубљени кораци), који се користи у 
синтагми la salle des pas perdus ʻчекаоница на железничкој станици, предворјеʼ преведен је као 
пусти кораци15. Иако је придев пусти полисемичан16, уколико се схвати у значењу ʻбесмислен, 
бескористан, узалуданʼ, овај придев адекватно преноси мотив чекања. Трајковић у четвртом сти-
ху појачава изворни израз (оних које љубав слама уместо забрањених љубави), док у петом стиху 
додаје реч бол, вероватно да би сачувао ритам песме, а помоћу прилога узаман успева да пренесе 
мотив чекања. 

Обе верзије треће строфе представљају превод који адекватно преноси значење. Иако је 
Трајковић чешће и више мењао изворни израз, основна мисао, слика „вечне руже“, која је у ства-
ри људски род, ипак је успешно пренета. Ритмичност строфе, међутим, код Трајковића није тако 
успешно успостављена у српском, док је код Данојлића, уз минималне лексичке модификације, 
пренета у потпуности, усклађена са акценатским системом циљног језика. 

2.5. Четврта строфа

Aragon      Трајковић      Данојлић
Connaissez-vous la rose-crainte           Знате ли за ружу – страх            Познајете ли ружу страха

15  Les Pas perdus је и наслов збирке критичких и полемичких есеја Андреа Бретона, објављене 1924. године. 
16  Значења: празан, напуштен, ненастањен, удаљен, ничији, опустошен, сиромашан, безвредан, бесмислен, бескористан, 

узалудан, прост, огроман, веома снажан и храбар, веома леп, веома прост (РМС 1: 1094). 
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Connaissez-vous la rose-nuit           Знате ли за ружу – таме            Знате ли ружу-поноћни мук 
Toutes les deux qui semblent peintes         Изгледају обе насликане            Оне су обе попут даха 
Comme à la lèvre est peint le bruit             Ко на усни насликан дах           Ил усне на којој згусну се звук 
Comme à l’arbre est pendu le fruit             Ко плод сазрели на врху гране      Плод што к земљи се свија у лук 

Четврту строфу Трајковић преводи готово у потпуности дословно. Значајнија модификација 
примећује се само у четвртом стиху који је преведен делимично, јер је испуштен мотив звука, 
пошто је реч le bruit ʻбука, шумʼ преведена као дах. Но, тиме преводилац заправо мења пес-
ничку слику и буку замењује нечујношћу. У Данојлићевом преводу је у првом стиху присутно 
„померање“: сложена именица la rose-crainte преведена је именичком синтагмом ружа страха. 
Други, четврти и пети стих преведени су верно, уз минималне модификације које не излазе из ок-
вира контекстуалног значења, а које обезбеђују очување риме. Трећи стих представља делимичан 
превод. Реч peintes ʻнасликанеʼ којом се изражава мотив сталности и непомичности, вечности, 
испуштена је у преводу, односно замењена речју дах, вероватно зарад очувања риме.  

И поред модификација, оба српска превода остају верна смислу Арагоновог текста и адек-
ватно преносе основне мотиве строфе, мотив страха и мотив ноћи, који најављују смрт, још једну 
„вечну ружу“. 

2.6. Пета строфа

Aragon      Трајковић      Данојлић
Toutes les roses que je chante И све руже о којима певам    Све руже којих славих плам
Toutes les roses de mon choix Све руже за које се борим     Све руже што игде цвату и зру 
Toutes les roses que j’invente И свима којима тешко одолевам     Све руже које измишљам 
Je les vante en vain de ma voix Узалуд их хвалим стихом својим     Залуд им дајем хвалу сву 
Devant la Rose que je vois  Пред Ружом коју сада гледам     Пред Ружом видљивом сад и ту 

Трајковић врши измене у другом и трећем стиху. Уместо Toutes les roses de mon choix ʻсве 
руже по мом избору/које бирамʼ он каже Све руже за које се борим. Мотив свеобухватности је 
пренет, али је изворни израз појачан „агресивнијим“ глаголом борити се, чиме је истакнуто пес-
никово делање. Трећи стих представља највеће одступање од изворника, слободан превод: Toutes 
les roses que j’invente ̒ све руже које измишљамʼ преведено је као И свима којима тешко одолевам. 
Значење последња два стиха пренето је у Трајковићевом преводу, али су ритам и рима измењени 
у односу на изворник. Да је Трајковић уместо речи узалуд употребио реч залуд и да је последњи 
стих превео као Крај Руже пред којом стојим, што не би нарушило песничку слику, ритам и рима 
били би адекватно пренети и стихови би били много поетичнији и мелодичнији.  

Данојлић измене врши у првом и другом стиху. У првом стиху преноси смисао, али појачава 
изворни израз: уместо Toutes les roses que je chante ʻсве руже о којима певамʼ Данојлић каже Све 
руже којих славих плам. У другом стиху, као и код Трајковића, мотив свеобухватности је пренет, 
али је изворни израз поново појачан, јер, у преводу,  свеобухватност излази из оквира песниковог 
бића и преноси се на цео свет. 

Оба преводиоца преносе главну песничку слику – Ружу – која јесте Елза, особа чији 
опис нигде није приказан, која је крхка, пролазна, смртна, али која је присутна, која је сад и ту. 
Данојлићев превод, међутим, садржи мање лексичких одступања која, при томе, стварају само 
мале стилске разлике у односу на изворни текст. Осим тога, у потпуности преносећи анафору из 
изворника и усклађујући ритам и риму са акценатским системом спрског језика, Данојлић ствара 
превод који је ритмичан, поетичан и звучи природно читаоцу из циљне културе.  
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2.7. Версификација

Версификација, као формално обележје поезије, представља посебан изазов у превођењу. 
Поред сажетог и метафоричког поетског израза, управо та чврста веза између форме и садржине 
додатно отежава превођење поезије. То нарочито важи за песнике чија се дела одликују великом 
версификаторском вештином и техничким савршенством, попут Арагона:

Версификаторска вештина Арагонова блистава је; она се огледа у великом мајсторству 
конструисања стихова, у богатству и звучности рима, у способности опонашања испроба-
них образаца, у великој слободи ломљења и опкорачивања (Арагон 1974: 60-61).

Арагонова песма La rose du premier de l’an има пет строфа са по пет стихова, облик који 
су оба српска преводиоца сачувала и пренела у циљну културу. Кад је реч о метру, он је код Ара-
гона правилан: песма је написана у осмерцу. У преводу, пак, метар је неправилан: Трајковићеви 
стихови имају од седам до десет слогова, док се Данојлићеви појављују у распону од седам до 
једанаест слогова. Будући да је реч о различитим метричким системима, француском који је си-
лабички и српском који је силабичко-тонски, преводиоци су могли, и морали, да компензују, те 
да неправилност метра у преводима надоместе распоредом акцената који обезбеђује преношење 
ритма у циљни језик. У том преношењу ритма Данојлић је успешнији, јер, без обзира на неједнак 
број слогова у стиховима, смењивање наглашених и ненаглашених слогова ствара уједначен ри-
там целе строфе, а распоред акцената у циљном језику обезбеђује преводу мелодичност и поетич-
ност. Насупрот томе, ритам Трајковићевих стихова је често испрекидан, неправилан и мање при-
родан за читаоца из циљне културе. Рима, као још једно важно формално обележје поезије и ве-
лики преводилачки изазов, у изворном тексту се јавља у облику укрштене риме, са понављањем, 
у петом стиху, риме из четвртог стиха (абабб). У преводу, Данојлић преноси изворни распоред 
рима, док га Трајковић делимично модификује. У првој, другој, трећој и петој строфи, Трајковић 
користи укрштену риму (без понављања), а у четвртој строфи користи обгрљену риму. Осим тога, 
треба истаћи да су српски преводиоци пренели и графички изглед песме: француска цртица (trait 
d’union) у српском тексту је пренета цртом (код Трајковића), односно цртицом (код Данојлића). 
Изостанак осталих знакова интерпункције у изворном тексту оба преводиоца су такође пошто-
вала.

Говорећи о превођењу поезије, Њумарк од преводиоца захтева чување речи и стихова, пре-
цизно преношење метафора, и то кроз одговарајућу интерпункцију која има суштински значај за 
преношење тона изворника (Newmark 1995: 163). Њумарк сматра да преводилац најпре доноси 
одлуке везане за форму песме (иако врсту и распоред рима понекад мора да измени), а затим 
преноси метафоре, песничке слике и звучност (Newmark 1995: 165). Будући да и Трајковић и 
Данојлић модификације у тексту врше превасходно да би сачували риму и ритам, може се рећи 
да су њихови преводи у складу са оним што Њумарк препоручује кад је реч о преношењу форме. 
Чини се, међутим, да то преношење Данојлићу успева уз много мање „жртава“, пре свега веза-
них за семантичка обележја изворног текста, јер он успева да пренесе и форму и смисао песме 
верније од Трајковића. 

3. ЗАКЉУЧАК

У превођењу поезије, најличније и најсажетије књижевне форме, у којој нема редундант-
ности, нити фатичке функције језика, реч, као јединица, има већу важност него у превођењу било 
које друге врсте текста (Newmark 1995: 163). Трајковић и Данојлић, уз минималне модификације 
и ретка одступања, преносе речи Арагонове песме. Они преводе и главну тему песме: неизреци-
вост, немогућност језика да пренесе једну посебну, необичну „стварност“. И поред снажне и бога-
те песникове маште, и поред девет ружа које Арагон измишља (у Трајковићевом и Данојлићевом 
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преводу има их једанаест), песник не може да се надмеће са лепотом праве, стварне руже, која 
остаје неизрецива и неописива. Преводиоци преводе и контраст између измишљених ружа, 
које су вечне, и Руже, која је пролазна. Анафора у последњој строфи, којом песник истиче да 
је проучио и измислио све могуће руже, такође је пренета у циљни текст, при чему је у њеном 
преношењу Данојлић доследнији. Пренето је и анафорично понављање којим се песник обраћа 
читаоцу (Connaissez-vous) и позива га да учествује и потврди резултат те потраге за речју која 
може да искаже стварност. Пренет је и контраст између сазнања, концептуализације (connaître/ 
знати/ познавати) и опажања чулима (voir/ гледати/ видљив).

Српски преводиоци преносе и форму песме, версификацију и графички изглед. Ритам и 
рима су претрпели неке модификације, понегде су различити, поново успостављени у циљном 
тексту, поново створени, јер превођење поезије јесте извесно преисписивање, а „успешно пре-
ведена песма увек је заправо нека друга песма“ (Newmark 1995: 165)17. Притом, Њумарк сматра 
да између аутора и преводиоца оваквих текстова треба да постоји извесна интуитивна емпатија 
(Newmark 1981: 54). Занимљиво је да, иако у свом предговору јасно каже да је Арагонова поезија 
у њему чешће стварала одбојност, те да није могао са њиме да се поистовети18, Данојлић верно 
и адекватно преводи песму La rose du premier de l’an у свим њеним аспектима, и тиме је његов 
преводилачки подухват још већи.

Данојлићев превод чини се вернијим, али ни Трајковић, упркос већим и чешћим 
модификацијама, не „издаје“ Арагонов текст. Иако Данојлићев превод боље и потпуније преноси 
форму и смисао песме, боље их усклађује, Трајковићев превод је такође значајан, будући да је то 
први превод ове Арагонове песме на српски, а први превод је увек значајан, ма како несавршен 
био, јер уводи страно дело у циљну културу. Обе српске верзије представљају Њумарков семан-
тички превод, усредсређен на аутора и његов процес мишљења, окренут синтакси и семантици 
изворног језика у највећој могућој мери, превод веран, „вечан“ (ван времена и локалног просто-
ра), широк и универзалан (Newmark 1991: 11-13). Ипак, Данојлић је у овом подухвату успешнији, 
јер он ствара превод који је у складу са строгим, чак ригидним, Њумарковим правилима (свакако 
без намере да га таквог створи, јер преводилац не размишља о теоријама док преводи), а који је 
при томе поетичан, мелодичан и природно звучи у циљном језику, истински уметнички препев. 
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DEUX TRADUCTIONS SERBES DU POÈME LA ROSE DU PREMIER DE L’AN DE LOUIS ARAGON 

Résumé

Le nombre de traductions serbo-croates des œuvres de Louis Aragon (1897-1982), écrivain et poète fran-
çais, un des fondateurs du surréalisme et membre du Parti communiste français, pourrait être lié, du moins en 
partie (jusqu’à la rupture Tito-Staline en 1948), aux attitudes politiques d’Aragon. À part les traductions en serbo-
croate, certaines œuvres d’Aragon ont été traduites dans les langues officielles de l’ex-Yougoslavie (le slovène et 
le macédonien), ainsi que dans les langues des minorités (le hongrois, le slovaque, le roumain, l’albanais). Dans le 
présent travail, nous présentons une analyse traductologique des deux traductions serbes (la traduction de Nikola 
Trajković (1962) et la traduction de Milovan Danojlić (1974)) du poème « La rose du premier de l’an », publié 
dans le recueil « Elsa » en 1959. Étant donné que ces versions serbes représentent, toutes les deux, les traductions 
littérales adéquates du poème original, ce qui est rarement le cas dans le domaine de la traduction de la poésie, nous 
fondons notre analyse traductologique sur l’approche de Peter Newmark, un des plus importants représentants de 
la théorie de la traduction de l’école linguistique. Dans le cadre de notre analyse, sur les plans morphosyntaxique, 
lexico-sémantique et stylistique, nous examinons de nombreuses équivalences et de rares modifications faites par 
les traducteurs serbes qui réussissent à transposer le sens et la forme du poème d’Aragon. 
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Ана Крстић

СИНХРОНИЗАЦИЈА АНИМИРАНОГ ФИЛМА ЗООТРОПОЛИС 
(ZOOTOPIA) СА ЕНГЛЕСКОГ НА СРПСКИ ЈЕЗИК1

Предмет рада је синхронизација Дизнијевог дугометражног анимираног филма Зоотрополис (енг. Zootopia), 
из 2016. године. Упоређује се преводна еквивалентност са енглеског на српски језик у погледу културно 
маркираних елемената, али и природности и адекватности преведене језичке конструкције. 
Сва грађа је разврстана у три семантичке категорије: начине именовања, фразе и остале лексеме и 
конструкције, а начин превођења и адаптирања у српски као циљни језик анализиран је уз помоћ прево-
дних техника.
Утврђено је да је од 153 изворна примера, односно 166 њихових преводних еквивалената, највећи број 
њих преведено парафразом, и то врло често колоквијално и културно обојеном, што је и било у складу са 
почетним претпоставкама, јер су и сами изворни примери углавном били културно маркирани, те је било 
неопходно прилагодити их циљној публици. 
Највећа замерка на основу анализе примера јесте та да се понекад у преведеном тексту неоправдано при-
бегава калкираним и неприродним изразима и конструкцијама, те је за поједине примере дат предлог 
адекватнијег превода.

Кључне речи: синхронизација, Зоотрополис, енглески језик, српски језик, преводне технике

1. УВОД И МЕТОДОЛОГИЈА

Предмет рада је синхронизација анимираног филма Зоотрополис (енг. Zootopia2) са енглеског 
на српски језик, са аспекта културног и језичког прилагођавања. Под термином синхронизација 
у најширем смислу се подразумева ,,временска усклађеност двеју или више појава или радњи” 
(Клајн, Шипка 2010: 1147), а у филмској продукцији представља ,,наснимавање дијалога на 
другом језику” (Клајн, Шипка 2010: 1147). Како су синхронизација (енг. dubbing) и титловање 
(енг. subtitling) две најчешће форме аудио-визуелног превођења (енг. screen translation), прили-
ком терминолошког одређивања синхронизација се користи као хиперонимски појам за све об-
лике наснимљеног превода, иако је заправо она само један тип поновног снимања гласова (енг. 
revoicing) (O’Конел 2000: 56). Ово уједно представља Лајкенов терминолошки приступ (1991: 
71) појму revoicing, који дефинише једноставно као замену оригиналнe гласовне нумере другом 
и разликује четири различите технике овог поступка:    војс-овер (енг. voice over) – где се преко 
стишаног оригиналног гласа наснимава други; нарација (енг. narration) – слична је претходној, с 
тим што се у овом случају оригинални текст може кондензовати; слободно коментарисање (енг. 
free commentary) – које нема за циљ да доследно пренесе оригинал; синхронизација усана (енг. 
lip-sync dubbing) – термин који се највише поклапа са горепоменутим термином синхронизације, 
јер подразумева промену језика дијалога, али задржава аудио-визуелне елементе оригинала.

Анализирана грађа рада је ексцерпирана на основу поређења оригиналног транскрипта на 
енглеском и његове синхронизације на српски, при чему су посматране искључиво дијалошке 
секвенце. Примери су потом подељени у одређене семантичке категорије: начине именовања, 

1  Рад је настао у оквиру пројекта Језици и културе у времену и простору (бр. 178002), који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

2  Филм је настао у продукцији Компаније Волт Дизни и изашао је 2016. године.
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фразе и остале лексеме и конструкције.3 Затим су разврстани на основу преводилачких техника 
које су уочене у грађи, а то су: семантичка еквивалентност, транскрипција, парафраза, у оквиру 
које се изваја парафраза колоквијалним језичким варијететима, као и културолошки еквиваленти, 
генерализација, прагматички превод колоквијалним језичким варијететима, антонимијски пре-
вод и додавање (према Хлебец 1989, Јовановић 2001, Стојнић 1980. и др.)

Циљ је да се утврди како су уочене технике примењене, односно на који је начин извршено 
културно и језичко прилагођавање из изворног у циљни језик.

Основна је претпоставка да ће преводна решења бити разноврсна и креативна, с обзиром на 
то да је већина примера изразито културно обојена, те да ће доминирати парафразирање и култур-
но адаптирање. С друге стране, очекују се и извесни неприродни и превише сложени преводни 
еквиваленти, који су неретко резултат све чешће праксе дословног и искалкираног превођења, 
услед недостатка стручних преводилачких кадрова.

2. ПРЕТХОДНА ИСТРАЖИВАЊА

Синхронизација подразумева облик превођења одређеног текста са једног језика на други 
текст аудио-визуелне природе, па се може анализирати из угла транслатологије. Стога су трансла-
толошка истраживања у великој мери применљива и у области анализе синхронизованих филм-
ских дијалога. 

Скорашњи развој дигиталне технологије допринео је порасту интересовања за аудио-визу-
елно превођење и његове варијанте: титловање, синхронизацију и војс-овер (Дијаз Синтас 2009, 
Чаум 2004, Богуцки 2013). Истраживања у вези са аудио-визуелним преводом анимираних фил-
мова указују на интересовање за адаптацију текста језика већине на језик мањине и то преводним 
стратегијама попут лексичке симплификације (O’Конел 2000). Наиме, у О’Конел проучава раз-
логе за лексичко упрошћавање у синхронизацији анимираних филмова на ирски, тврдећи да није 
само заостајање ирског језика у модерној терминологији разлог за такво поједностављење, већ и 
технички недостаци синхронизовања у датој преводилачкој продукцији. 

Новијег датума су и интересовања за мултимодалност у филму, односно за то на који начин 
је пренесен оригинални текст са свим елементима, вербалним и невербалним (музиком, гесто-
вима, покретима, различитим звуковима) и како то утиче на поимање датог филма у језику на 
који је преведен. У анимираним филмовима постоје и додатни мултимодални елементи, попут 
цртежа, магичних бића, измишљених средина, играња, музике, песме, визуелних ефеката и сл., 
што подразумева и додатан напор у преношењу свих тих елемената на циљни језик и публику 
(O’Сaливан 2013).

Ипак, највећи број радова у вези са преводом у филму тичу се адаптације и трансфера кул-
туре из реалности изворног језика у реалност циљног. Нajда (1964: 130) упућује да је културне 
разлике међу земљама чак теже изравнати од чисто структурних разлика двају језика. Због тога 
је нужно да преводилац познаје не само оба језика већ и историју, књижевност, као и културне 
и социјалне референце обе земље (Долеруп 1974: 198). Према Најди (1964: 164), потребно је 
задржати ,,дух филма”, а Њумарк (2001) наводи да у том случају морају примењивати културна 
и функцијска еквивалентност, где прва означава да се културни елемент изворног језика замени 
елементом из циљног језика, а друга упућује на натурализацију културно маркираних речи у из-
ворном тексту, тако да звуче неутрално у циљном. Превођење културних елемената је нарочито 
занимљиво у анимираним филмовима, чија је главна црта углавном комедија, а хумор је нешто 
што се преноси кроз заједничку историју и искуство друштва (Кјаро 2008: 585). Неки елементи 
хумора могу да зависе од културне и социјалне позадине, те у неким друштвима јесу смешни, а у 
другим су пак вулгарни или увредљиви (Томашкјевиц 2008).

3  Све три групе детаљније су расветљене у поглављу 3. 



СИНХРОНИЗАЦИЈА АНИМИРАНОГ ФИЛМА ЗООТРОПОЛИС (ZOOTOPIA) СА ЕНГЛЕСКОГ НА ...

237

Посебан облик културног прилагођавања у анимираним филмовима јесте и адаптација не-
стандардних језичких варијетета, најчешће са енглеског на неки други циљни језик. Социолинг-
вистичким питањима и изборима језичког варијетета у складу са ,,distribucijom merljivih dobara” 
бавио се и Жанић (2009). Аутор проучава како су представљени односи нације и завичаја кроз 
употребу варијетета у синхронизацији анимираних филмова, како иностраној тако и хрватској. 

Кад се ради о превођењу имена ликова са енглеског на српски језик у цртаним филмовима, 
неколицина домаћих аутора у последње две деценије дала је значајне доприносе разматрању ове 
теме из неколико углова, а одабиром корпуса и обрадом материјала истичу се следеће студије: 
Кардош (2016), Маријан (2017), Ђурић Пауновић и Халупка Решетар (2005), Ђурић Пауновић 
(1998), Панић Кавгић и Кавгић (2015) и Панић Кавгић (2013). За ово истраживање од посеб-
ног је значаја рад Кардош (2016), који се бави анализом адаптације имена популарних јунака у 
Дизнијевим дугометражним цртаним филмовима са енглеског језика на српски, и то адаптацијом 
на нивоу садржине, преводним поступцима који се притом користе, те адаптацијом на нивоу фор-
ме, односно транскрипцијом.

Синхронизација цртаних филмова на српски језик има већ дужу традицију. Дизнијеви фил-
мови се на српски синхронизују од 1984. и део су култних српских синхронизација. Оно што 
остаје проблематично јесте квалитет синхронизације у данашњој Србији, с обзиром на недо-
статак универзитетски образованих преводилаца, као и неутемељеност превођења као независне 
дисциплине, али и из техничких разлога, попут слабо плаћених послова синхронизовања. Таква 
ситуација оставља простора за критичку анализу преведених текстова анимираних филмова и 
могућ предлог за побољшање одређених преводних тенденција.

3. АНАЛИЗА ПРИМЕРА

За разумевање анализе грађе и појединачних примера, неопходно је расветлити одређене 
термине и главне тачке превођења кроз синхронизацију. Наиме, културне референце играју кључну 
улогу у адаптирању садржаја из изворних дијалога на културне норме циљног језика (Бурчин-
ска 2012). Термин подомаћивање најбоље описује тај специфичан облик преводног адаптирања. 
Венути (1995: 20) под подомаћивањем подразумева етноцентрично смањивање страног текста 
приближавањем културним вредностима циљног језика. То значи да текст који је оригинално на-
стао на страном језику, у преводу представља културно наслеђе језика на који је преведен. 

Стога је грађа у раду разврстана на основу одређених лексичких, али и граматичких 
категорија, које углавном обухватају културне елементе сакривене у тексту. Категорије су из-
абране на основу своје фреквентности у самом тексту, а то су начини именовања, фразе и остале 
језичке конструкције. У свакој групи циљ је да се утврди на који начин су преведени примери са 
изворног, тј. енглеског језика на циљни, српски језик, што значи да се посматра адекватност прево-
дних еквивалената, односно семантичка блискост са оригиналним текстом, али и подомаћивање, 
тј. природност и  прилагођавање циљном језику и култури. 

3.1. Начини именовања

Под начинима именовања се у овом раду подразумевају властита имена (лат. nomina 
propria), која су потом подељена на антропониме, односно имена, презимена и надимке људи, 
затим топониме, односно имена насељених места и физичко-географских објеката и на крају раз-
личите адјективне, описне надимке и обраћања.  

3.1.1. Антропоними
Прилагођавање личних имена ликова у цртаним филмовима одличан је пример 

подомаћивања, поготову што врло често носе хумористичан ефекат. Јовановић (2001:75) наводи 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%82_%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1984
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да се ,,lična imena, po pravilu, ne prevode”, осим када ,,značenje imena ’učestvuje’ u celokupnom 
značenju teksta ili dela teksta’’. Када су имена адаптирана на циљни језик, циљна публика их лак-
ше памти и препознаје, а и смешнија су, поготову ако су намерно учињена духовитијим за циљну 
публику (Бурчинска 2012), а то је посебно важно, јер је она претежно дечјег узраста. 

С обзиром на то да текст који се анализира представља синхронизоване дијалоге аними-
раног филма, у коме су притом ликови антропоморфизоване животиње које имају људска имена, 
али која су врло често симболична, јер репрезентују неке животињске карактеристике ликова, 
превод таквих имена је утолико неопходнији да би се задржао комични ефекат оригинала. Уочено 
је да су доминантне преводне стратегије коришћене приликом превођења биле семантичка екви-
валентност, која подразумева да је елемент преведен готово дословно и парафразирани еквива-
ленти, који углавном подразумевају и културолошко адаптирање имена. Издвојени су и примери 
где је изостало семантичко превођење, односно у којима је извршена само транскрипција.

Табела 1: Антропоними у анимираном филму Зоотрополис 
и њихови преводи на српски језик

Оригинал4 Семантичка 
еквивалентност

Парафразирани 
(културолошки) 
еквиваленти

Транскрипција

Gideon Grey Сиви Гидеон
Bonny Бони
Stu Сту
Judy Џуди
Travis Травис
Judy Hopps Џуди Хоп
Assistant Mayor Bellwether Заменица Овчица
Gazelle Газелина
Benjamin Clawhauser Прождрљивко Бенџамин
Grizzoli Гризоли
Fragmire Kљовасти
Delgato Делгато
McHorn Мекрог
Ryan Spitz Носороговић
Wolfard Вуков
Higgins Хигинс
Snorlof Режов
Trunkaby Буренце
Chief Rogo Шеф Рого
Nick Wilde Дивљи Ник
Slick-Nick Шик Ник
Carrots Шаргарепа
Jude the Dude Цица-Мица

4  Примери су наведени према редоследу појављивања имена кроз дијалог, што је случај и за примере у свим осталим 
категоријама.
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Mrs.Otterton Видрослава
Emmitt Otterson Видрослав Емит
Leodore Lionheart Лавослав Срчани
Nicolas Wilde Дивљи Николица
Nangi Нангица Нанги
Flash Муња
Officer Fluff Полицајка Пуфна
Mr Big Госн Велики
Raymond Рејмонд
Kevin Кевин
Manchas Манчас
Smellwether Вунена
Lionfart Лавогуз
Duke of Bootleg Велики кнез Пирота
Flopsy the Copsy Лутка Пандурка
Weselton Ласичица
Duke of Weaselton Кнез Ласица
Doug Даг
Woolter Волтер
Jesse Џес
43 9 (17,64%) 21 (41,18%) 21 ( 41,18%)

                         
                          51 (100%)

Из анализираних примера у Табели 1 можемо видети да је највише парафразираних (кул-
туролошких) еквивалената и транскрипције, док је најмање оних комплетном семантичком 
еквиваленцијом. Примери који су само транскрибовани су углавном оправдано остали непре-
ведени, јер већина нема никакво симболично значење, мада бисмо предложили да пример Hopps 
буде адекватније преведен, нпр. именом Скок, као и пример Woolter, нпр. именом Вунени и сл., јер 
би то било доследније принципу превођења имена са значењем. 

Велики број парафразираних културолошких еквивалената показује адаптацију уз помоћ 
типичних српских суфикса за лична имена и презимена, попут -слав, -ић, -ов, или суфиксима 
субјективне оцене (-ица, -це), а сви су преведени занимљивим и хумористичним еквивалентима, 
који нису дословни превод оригинала, а ипак одговарају контексту, односно изражавају особине 
самих животиња које именују. Неколико њих задржава римовану форму оригинала, мада је ори-
гинално значење измењено (Шик-Ник, Цица-Мица). Такође, пример Велики кнез Пирота одлич-
но показује културолошко прилагођавање, с обзиром на поимање шкртости и превртљивости у 
српској култури (стереотипи о Пироћанцу), насупрот америчкој (ласица као шверцер, преварант). 

Примери потпуне семантичке еквиваленције показују да су преведени баш они код којих 
је било директних еквивалената, а с обзиром на то да је такве еквиваленте теже наћи између два 
језика (Ђорђевић 1987), разумљиво је зашто их је најмање у тексту.
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3.1.2. Топоними
За топониме важи исто што и за антропониме у погледу њиховог превођења и подомаћивања, 

што значи да и они могу бити извор хумора и скривених значења, али превод врло често указује 
и на неке морфолошке различитости у односу на оригинал, тј, на типичне српске творбене фор-
манте у грађи топонима. И ови примери илуструју семантичку еквивалентност, парафразиране 
(културолошке) еквиваленте и транскрипцију, те су тако и подељени.

Табела 2: Топоними у анимираном филму Зоотрополис 
и њихови преводи на српски језик

Оригинал Семантичка 
еквивалентност

Парафразирани 
(културолошки) 
еквиваленти

Транскрипција

Zootopia Зоотрополис
Tundratown Тундраград
Sahara Square Сахара трг
Rainforest District Општина кишне шуме
(carrot-choked) Podunk Шаргарепоград
Deerbrooke country Јеленград
Bunnyburrow Зецославци;

Зецославац 
(становник)

Vine and Tujunga Вајн и Таџанга
 Acacia Alley Багремов сокак
Ficus Underpass Фикусов пролаз
South Canyon Јужни кањон
11 7  (63,64%) 3 (27,27%) 1 (9,09%)

У подгрупи топонима, у Табели 2, највише је примера семантичке еквивалентности, јер 
су постојали блиски преводни еквиваленти, мада је форма прилагођена, па енглеским сложеним 
именицама (енг. compound nouns) одговарају српске конгруентне синтагме. Битно је напоменути 
да се при овом поступку у примеру Сахара трг није водило рачуна о правилима формирања 
српских именичких синтагми и да би свакако боље решење било Трг Сахара.

Интересантнији су примери код којих није било директне еквиваленције, те су трансфор-
мисани тако да носе одлике творбених форманата у грађењу топонима у српском, као што је фор-
мант именичка основа + спојни вокал О + -слав, или именица  (+ спојни вокал О) + град (Клајн 
2002). 

За пример који је транскрибован предлажемо адекватнији превод, барем за први део назива, 
где постоји извесни преводни еквивалент (нпр. Лијана).

3.1.3. Описни надимци
Ова група је посебно издвојена јер примери нису властита имена, као ни властити надимци, 

настали на основу имена, већ привремени називи којим ликови једни друге ословљавају. Готово 
неизоставно су извор хумора и откривају доста о физичким и карактерним цртама самих ликова, 
тј. о томе како једни друге виде. Њихов превод с енглеског на српски упућује на разноликост 
могућих преводних еквивалената или адаптација, у зависности од контекста. Преводне технике 
препознате у примерима јесу семантичка еквивалентност, парафраза (колоквијалним језичким 
варијететом) и додавање. 
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Табела 3: Описни надимци у анимираном филму Зоотрополис 
и њихови преводи на српски језик

Оригинал Семантичка 
еквивалентност

Парафраза
(колоквијалним 
језичким 
варијететом)

Додавање

little baby bunny мала зека беба
carrot-farming dumb 
bunny

блентава ждерачица 
шаргарепе

bunny bumpkin глодарка
carrot baby шаргарепица
farm girl сељанчица
fluffy butt пуфнаста
fuzzy bunny зуба
little dickens мала бусна
token bunny жетон зека
goofy little stinker смешни смрдљивко
meter maid паркинг пандурка; 

пише казне; паркинг 
сека

real articulate fella занимљива лија
big guy велика фаца
sweetheart љубави; срце
sly fox лукави лисац
dumb bunny глупа зечица
cottontail ушата
flatfoot закон
copper мурија
darling љубави
(Flash) hundred yard 
dash

ламуња; авамуња

clever fox паметна лија
hot dancer опасан играч
slick лукави
night howlers сури ноћници
dum-dums тупаџије
junior detective велики детектив
trier (тај) покушава
major jerk велико ђубре
Није употребљен 
никакав назив на 
енглеском језику.

лепа
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Оригинал Семантичка 
еквивалентност

Парафраза
(колоквијалним 
језичким 
варијететом)

Додавање

dirty rat цинкарош
hero cop полицајка херој
sly bunny лукава зечица
dumb fox глупи лисац
33 10 (26,32 %) 27 (71, 05 %) 1 (2,63 %)

38 (100 %)

У овој групи, приказаној у Табели 3, највише је примера парафразе, што је и очекивано, 
с обзиром на то да је већину израза било теже дословно превести, па је стога семантичка ек-
вивалентност ређи поступак. Међутим, осим што су преводне адаптације настале парафразом 
креативне и осликавају богату српску лексику као пандан енглеској, такође се уочава више пре-
водних еквивалената за један исти елемент из оригиналног текста. Више преводних еквивалената 
упућује на подређивање контексту, нарочито у примеру parking maid, који је преведен различито 
у зависности од тога ко ословљава јунакињу филма, па је самим тим некад превод погрдно или 
пак жаргонски обојен (парафразе колоквијалним језичким варијететима) (паркинг пандурка, пар-
кинг сека), када то лисац изговара, а неутралан када то остали чине, додуше, замењен реченичном 
конструкцијом (пише казне). 

Занимљиви су примери који описују зечји изглед и карактеристике, а врло често су пот-
пуне трансформације у односу на оригинал, и по значењу, али и по форми (од сложене имени-
це ка изведеној, или ка поимениченом придеву: глодарка, ушата...). Парафраза колоквијалним 
језичким варијететом је веома честа, јер се тиме постиже аутентичност и оригинала и преведеног 
текста (мурија, опасан, фаца). Такође, римовани примери су прилагођени нонсенсним еквивален-
тима ((Муња) авамуња, ламуња), а зооним који у енглеском означава људску карактерну особину 
(пацов), замењен је именицом nomina agentis (цинкарош).

Међу примерима семантичке еквивалентности постоји неколико проблема у решавању 
природности конструкције у српском, тј. гомилања именица (мала зека беба) и значења које до-
словним преводом не може да се постигне, јер је израз везан за културу изворног језика, али не 
и циљног: жетон зека. Наиме, овaj термин упућује на праксу да се само симболично пословно 
ангажују чланови мањинских група, да би се привидно постигла расна или полна равноправ-
ност (енгл. tokenism) (ОРЕЈ)5. Термин је поникао на америчком тлу, током 50-их, за време расне 
сегрегације (Валис 2017). Да би се боље разумео овај термин, неопходно је знати његово порекло, 
али и контекст његове употребе у датом дијалогу, те у складу с тим адаптирати израз, јер, иако би 
неко старијег узраста можда препознао изворно значење, деца као циљна публика у томе свакако 
неће успети. Ипак, дословним преводом је барем део смисла задржан, односно употребом хипо-
користика, који може указивати на омаловажавање и потцењивање оног ко се именује.

Само један пример додавања је забележен, односно поименичени придев лепа, употребљен 
у контексту када је јунак обраћа јунакињи, али у оригиналу не употребљава никакав облик 
именовања. Међутим, овакав поступак не нарушава семантичку паралелност оригинала и прево-
да, већ превод чини пластичнијим.

5  Оксфорд речник енглеског језика (Oxford English Dictionary).
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3.2. Фразе 

Под фразом се подразумева ,,језичка јединица која има устаљен облик услед дуге употре-
бе” (Клајн, Шипка 2010). У раду фразе обухватају све уобичајене изразе, изреке, фразеологизме 
и културне и сличне референце, и посматра се њихова обострана појава, односно и у оригинал-
ном и у изворном тексту. То значи да некад фраза не мора бити преведена другом фразом, или 
пак некад неутрална конструкција може бити преведена фразом. Под изразима се у раду још 
подразумевају метафоричке употребе лексема, као и екскламативне и експресивне употребе, као 
и изрази чији резултат може бити игра речи. Посматра се како су изрази културно прилагођени, 
с обзиром на то да су често културно маркирани. Преводне стратегије уочене у тексту су семан-
тичка еквивалентност, парафраза (колоквијалним језичким варијететом), генерализација, култу-
ролошки еквиваленти и прагматички превод одговарајућим колоквијалним варијететом.

Табела 4: Фразе у анимираном филму Зоотрополис и њихови преводи на српски језик
Оригинал Семантичка ек-

вивалентност
Парафраза 
(колокви-
јалним језичким 
варијететом)

Гене ра ли за ци ја Културолошки 
еквиваленти

Прагматички 
превод 
колоквијалним 
варијететом

Today I can 
hunt for tax 
exemptions.

Данас могу да 
ловим и добијем 
погодности.

It’s a real proud 
day…

Ово је поносан 
дан...

He cheats like 
there’s no 
tomorrow.

Ласица је 
најлажљивија.

Oh, for goodness 
sake!

Стварно!

Oh, cripes, 
here come the 
waterworks.

Свега ми, сад ћу 
да ронзам.

We need to 
acknowledge the 
elephant in the 
room.

Треба да 
приметимо 
слона у соби.

…and sing 
Kumbaya!

...и певају ,,Ала 
је леп овај 
свет!”

double whoopsie дупла грешкица
whoopsie 
number three-sie

грешкица 
тројкица

She feels like a 
failure!

Изгледа да је 
пропала!

I popped the 
weasel!

Ја сам спаковала 
дрипца!

-Us little guys 
really need to… 
stick together. 
-Like glue.

-Ми ситни 
морамо да се 
држимо заједно.
-Као лепком.
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Оригинал Семантичка ек-
вивалентност

Парафраза 
(колокви-
јалним језичким 
варијететом)

Гене ра ли за ци ја Културолошки 
еквиваленти

Прагматички 
превод 
колоквијалним 
варијететом

Yikes! Дабоме!
‘Cause we’re all 
good on bunny 
scout cookies.

Сви волимо 
мале плишане 
зечеве.

Some mammals 
say…

Неки сисари 
имају жваку 
да...

The third 
cylinder wasn’t 
firing.

Трећи цилиндар 
нешто кашље.

…bid you adieu. ...шаљем ти 
поздраве.

Gosh! Свега ми!
You can’t keep 
me on the hook 
forever.

Не можеш да 
ме уцењујеш до 
вечности.

…fighting the 
clock

...јуримо сат

You throw like a 
bunny.

Понашаш се као 
клинка.

You’re a very 
sore loser.

Лоша си кад 
губиш.

The velvety pipes 
of Jerry Vole!

Нека нежна 
италијанска 
музика!

rat-pack music италијанска 
музика

We gotta go! Морамо да 
палимо!

Oh, sweet cheese 
and crackers!

О слатки сире и 
грисине!

Oh, mutton 
chops!

Тако ми 
ребараца!

Oh, dear… У, гужва!
(Press 
conference) 101

Конференција 
за штампу један 
на један

…who cracked 
the case

...која је решила 
случај

Speak of the 
devil…

Кад помињемо 
ђавола...

four-dollar word запетљана реч
…went 
completely nuts!

Потпуно је 
шизнуо!
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Оригинал Семантичка ек-
вивалентност

Парафраза 
(колокви-
јалним језичким 
варијететом)

Гене ра ли за ци ја Културолошки 
еквиваленти

Прагматички 
превод 
колоквијалним 
варијететом

He bit the 
dickens out of 
your mother.

Као ђаво је 
угризао твоју 
мајку.

I thought she 
was talking in 
tongues…

Мислио сам да 
нешто трабуња 
и чудно прича.

Step right up! Приђи, види, 
можда ти се 
свиди!

Well, hallelujah! Дакле, 
стравица!

…crossed it out 
of the bucket list

И ту сам жељу 
себи испунио.

…you’re milking 
it.

Мало си 
претерала.

Yackety-yak! Бла, бла, трућ!
40 4 (10%) 23 (57,5%) 8 (20%) 1 (2,5%) 4 (10%)

На основу примера у Табели 4 уочљиво је да је најчешћа преводна техника парафраза, а да 
је мање примера семантичке екивалентности, што је и очекивано јер је фразе и изразе врло тешко 
пренети из једне културне позадине у другу без извесног прилагођавања. Оно што је нарочито 
приметно јесте велики број парафраза са колоквијалним језичким варијететима (Сад ћу да рон-
зам; Ја сам спаковала дрипца;  клинка; стравица; бла, бла, трућ...), а разлог за то лежи и у самој 
природи њихових изворних еквивалената, јер су и они врло нестандардни, неформални, али и 
метафорички, као и лексемски богати изрази (I popped the weasel; Gosh; Yikes; Yackety-yak…). 

Један је пример парафразе која није сасвим успела да задржи значење оригинала, а то је 
израз 101, преведен као један на један. Наиме, у америчкој култури овај израз представља увод 
у неку тему, почетне и основне податке о некој теми (КРЕЈ)6, а потиче од начина насловљавања 
универзитетских предмета на основном, тј. првом нивоу (енг. Еcon 101…). Мада је превођењем 
форма приближно задржана, значење је ипак померено, али то ипак не нарушава општи смисао 
целе реченице у датом контексту.

Фраза He cheats like there’s no tomorrow замењена је описном конструкцијом Ласица је 
најлажљивија, мада постоје слични фразеолошки еквиваленти, попут Лаже на сва уста; Лаже 
чим зине; Лаже као пас... Такође, пример sore loser може бити замењен описним преводом, који 
је природнији од датог, нпр. тешко прихваташ пораз и сл. 

Има примера који показују неопходност генерализације, у недостатку замене стране кул-
турне референце домаћом (four dollar word: запетљана реч; The velvety pipes of Jerry Vole: Нека 
нежна италијанска музика...), а док је један и пример нетачне генерализације (rat-pack music: 
италијанска музика (уместо нпр. џез музика)).

Насупрот генерализацији, постоји један пример културолошког еквивалента, којим је из-
ворна културна референца потпуно претворена у културну референцу циљног језика (and sing 
Kumbaya! – и певају ,,Ала је леп овај свет!”).

Најпроблематичнији су примери семантичке еквивалентности, јер је у том случају превод 
фраза врло дослован и неприродан за језик и културу у коју те фразе доспевају. Тако колокација 

6  Кембриџ речник енглеског језика (Cambridge English Dictionary).
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поносан дан, као калкирани преводни еквивалент није прихватљива у српском језику, па је могла 
бити замењена синонимном синтагмом, попут веома важан дан, посебан дан и сл. Такође, израз 
Speaking of the devil има свој семантички еквивалент у изразу Ми о вуку (а вук на врата), тако да 
је сасвим непотребно преводити га дословно, како је то учињено у тексту.

С друге стране, има случајева када је врло тешко превести израз, као и контекст и игру 
речима која из такве комбинације настаје, када не постоји еквивалент у циљном језику, а да се 
постигне исти ефекат игре речима: the elephant in the room. Овај пример у изворном значењу 
представља крупну ствар која ,,боде очи”, и о којој се треба причати, иако је често стигматизова-
на. Ситуација у тексту је таква да  је слон заиста био у просторији, на основу чега је направљена 
игра речи, а самим тим је постигнут и комични ефекат. То, међутим, донекле изостаје дословним 
превођењем, јер циљној публици, поготово млађој, неће одмах бити јасно порекло фразема и 
његово поклапање са ситуацијом, али ће им барем део тог дословног превода пренети основни 
смисао.

3.3. Остале лексеме и конструкције

У ову групу спадају лексеме и конструкције које су изабране као преводни еквивален-
ти изворних језичких елемената, који могу, а и не морају бити културно маркирани, а који не 
представљају нужно фраземске изразе. Нарочито се посматра природност превода и граматич-
ност таквих конструкција, као и могуће преводне омашке. У грађи су забележене следеће техни-
ке: семантичка еквивалентност, парафраза, генерализација, антонимијски превод и културолош-
ки еквиваленти.

Табела 5: Остале лексеме и конструкције у анимираном филму Зоотрополис 
и њихови преводи на српски језик

Оригинал Семантичка 
еквивалент-
ност

Парафраза Генерализација Антонимијски 
превод

Културолошки 
еквиваленти

blood lust жеља за крвљу
What a crazy 
world are you 
living in where 
you think a 
bunny could be 
a cop?

Колико је овај 
свет луд кад 
помислиш да 
зец може да 
буде пандур?

You played 
cribbage with a 
weasel once.

Ти играш карте 
са ласицом.

Crime family 
house

велике шапе 
мравоједа

I hate to 
disagree with 
you...

Не бих да 
се сложим с 
Вама...

ten dollars десет динара
two hundred 
bucks

двеста динџи

prison cafeteria затворска по-
сластичарница

naturalist club клуб голаћа
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Оригинал Семантичка 
еквивалент-
ност

Парафраза Генерализација Антонимијски 
превод

Културолошки 
еквиваленти

You wasted the 
day on purpose!

Намерно си 
нам потрошио 
дан!

Clown vest смешна уни-
форма

three-wheeled 
joke-mobile

троточкаш из 
вица

Now I’d call 
that awfully far 
from “doing 
everything”!

То бих на-
звао ужасно 
удаљеним од 
,,радимо све 
што можемо!”

You have the 
app too?

И Ви сте је 
уградили?

Biological 
component

биолошки 
делић

...were you just 
threatened by 
that predator?

...да ли сте на-
паднути од тог 
грабљивца?

А dozen carrots килограм шар-
гарепа

(…what I 
couldn’t refuse) 
– money

(...оно што 
не одбијам) – 
лову

victory too-too победнички 
ту-ту

Since preds 
are just 
“biologically 
predisposed” to 
be savages.

Зато што 
грабљивцима 
најприродније 
стоји да буду 
дивљи.

Hero Cop 
Killed by 
Savage Fox!

Полицајка 
херој убијена 
од дивљег лис-
ца!

Serum противотров
hustle сналажење
falsely imprison погрешно за-

творио
You should have 
your own line 
of inspirational 
greeting cards, 
sir!

Требало би да 
сви знају како 
добро желите 
добродошли-
це!

115 miles per 
hour

250 километа-
ра на сат

26 (100 %) 9 (34, 62%) 7 (26, 92%) 5 (19, 23%) 1 (3, 85% ) 4 (15, 38%)
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У Табели 5 и у подгрупи примера семантичке еквивалентности и у подгрупи примера 
парафразе приметне су неприродне, помало незграпне и искалкиране конструкције. Нарочито 
издвајамо директни превод пасивних конструкција попут од стране + ген., које се у српском 
језику у већини граматика сматрају неприродним и направилним (Станојчић, Поповић 1989), 
при чему предлажемо активну конструкцију као преводни еквивалент. Незграпни су и дословни 
преводи Колико је овај свет луд кад помислиш да зец може да буде пандур?, или То бих назвао 
ужасно удаљеним од ,,радимо све што можемо!”, те предлажемо једноставније конструкције, 
нпр. Колико ли је луд тај свет у ком зец може да буде пандур?; Нимало ми не делује да чините 
све што можете... и сл. Неки примери би природније звучали променом лексема (крволочност 
уместо жеља за крвљу; протраћио дан уместо потрошио дан; скинули апликацију уместо угра-
дили је...)

Преводне омашке у значењу јавиле су се у примерима попут serum: противотров, или I 
hate to disagree with you: Не бих да се сложим са вама, па предлажемо да се реч серум задржи 
као транскрибован еквивалент, а да се потоњој конструкцији дода дупла негација, или модални 
глагол (Не бих да се не сложим с вама; Морам да се не сложим са вама).

Примери културолошких еквивалената су показатељи културног прилагођавања и тичу се 
новца и мерних јединица, а један је чак и жаргонски маркиран (двеста динџи).

4. ЗАКЉУЧАК

У раду смо настојали да анализирамо преводне еквиваленте синхронизованог филма Зоо-
трополис, са енглеског на српски језик. Примери које смо издвојили били су нарочито културно и 
језички маркирани, те је посебан нагласак био на проучавању њиховог преводног прилагођавања 
из изворног у циљни језик. 

У анализи смо грађу поделили на категоријалне групе, тј. начине именовања, фразе и оста-
ле лексеме и конструкције, а посматрали смо које су преводне технике примењиване. Од 153 из-
ворних примера, односно њихових 166 еквивалената, око 49% је преведено поступком парафразе 
(укључујући и парафразу колоквијалних језичких варијетета и културолошких еквивалената), око 
23% семантичком еквивалентношћу, око 13% примера је транскрибовано, док је око 7% преведно 
генерализацијом, 3% су чисти културолошки еквиваленти, и само је поједан пример додавања и 
антонимијског превођења. Поступак парафразе је најчешћи управо зато што је репрезентативан 
као поступак културног и језичког прилагођавања из изворног у циљни језик. 

Анализирани примери у свакој од група показали су разноврстан и креативан преводилачки 
избор, који је умногоме задржао културне одлике српског језика (именовања, жаргон, изреке...), 
али и основну поруку оригиналног текста, те је целокупни доживљај превода духовит и памтљив.

Међутим, наша анализа није заобишла ни тенденцију да се поједини примери калкирају 
и дословно преводе, услед чега настају неприродне, па некад и неграматичне конструкције, које 
непотребно нарушавају лакоћу израза. Таквим примерима дали смо предлог бољег превода, у 
складу са конотацијом текста, али и граматичношћу српског језика.

За неко од наредних истраживања било би пожељно направити дијахронијски преглед 
синхронизованих дугометражних анимираних филмова са енглеског на српски и утврдити да 
ли квалитет превода расте или опада с годинама, односно какве су преводилачке тенденције и 
стратегије биле преовлађујуће одређеним периодима.
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DUBBING OF THE ANIMATED MOVIE ZOOTOPIA FROM ENGLISH INTO SERBIAN 

Summary

The subject of the paper is the dubbing of Disney’s animated film Zootopia, which was released in 2016. 
The translation equivalence between English and Serbian is viewed in terms of culturally marked elements, but 
with regards to the adequacy of the translated linguistic construction. The transcript in English is compared with 
its Serbian translation and examples that reflect the cultural and linguistic particularity of the original text have 
been analyzed.

All the material is classified into three semantic categories: names, phrases, and other lexemes and con-
structions, and various modes of translation and adaptation into Serbian as the target language were examined.

Of the 153 original examples, or 166 of their translation equivalents, the dominant form of translation is 
paraphrase, often culturally and colloquially marked, which was in line with the initial assumptions, as the source 
examples were mostly culturally marked, and it was necessary to adapt them to the target audience.

The most important remark and objection to the translation in the analysis of the examples is that sometimes 
the translated text is unjustifiably subject to literally translated and unnatural expressions and constructions, which 
“sound” more English and don’t reflect the nature of Serbian language. Therefore, in some cases, a proposal for a 
more adequate translation is suggested.

Key words: dubbing, Zootopia, English language, Serbian language, translation techniques
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MODALITĂŢI DE DEFINIRE A SENSULUI CUVINTELOR ÎN 
DICŢIONARUL SÂRB-ROMÂN AL LUI RADU FLORA

În acest studiu ne-am propus să analizăm aspecte privind principalele modalităţi de definire şi explicare a sensului 
intrărilor din dicţionarul sârb-român al lui Radu Flora (apărut în 1952), prima lucrare din cultura lexicografică 
românească din Voivodina. Pe parcursul analizei am constatat că în echivalarea intrărilor selectate, autorul recurge 
cel mai frecvent la definirea prin sinonimie interlingvistică, redată fie prin sinonim(e) şi serii sinonimice, fie prin 
combinaţii între acestea cu perifraze, explicaţii şi exemple, având ca rezultat şi un caracter mixt al definirii. Se 
poate cuantifica uşor faptul că un loc aparte în ponderea echivalenţei sinonimice îl ocupă sinonimia regională cu 
preponderenţă mai mare în aria lingvistică a Banatului. Analiza echivalentelor propuse ne-a înlesnit să punem în 
evidenţă multiple aspecte de redare a sensurilor (adecvată, aproximativă sau defectivă). Dincolo de toate acestea, 
scopul acestui studiu a fost şi acela de a marca aportul pe care l-a adus această lucrare lexicografică la crearea unui 
standard normativ de transpunere a cuvintelor în limba română şi la educaţia lingvistică bilingvă a utilizatorilor săi.

Cuvinte-cheie: Radu Flora, lexicografie, echivalenţă şi sinonimie interlingvistică, educaţie lingvistică bilingvă.

0. ARGUMENT PRO DOMO ÎN LOC DE INTRODUCERE

Subiectul acestei lucrări s-a impus mai degrabă din considerente practice, odată cu necesitatea de 
a recomanda studenţilor dicţionare pentru practica traducerii în limba română ca limbă străină de studiu.

La un moment dat, în cadrul unui seminar de traducere a terminologiei de specialitate, ţinut la 
Catedra de Limba şi Literatura Română a Facultăţii de Filologie din Belgrad, o studentă a pus întrebarea 
dacă poate folosi dicţionarul lui Radu Flora, iar răspunsul la această întrebare a oferit, printre altele, 
pretextul abordării echivalenţelor de traducere propuse de acest dicţionar. Este vorba de primul dicţio-
nar sârb-român general din istoria lexicografiei bilingve a românilor din Voivodina, care la momentul 
apariţiei (1952) răspundea unor cerinţe şi interese imediate de comunicare, de traducere şi educaţie lin-
gvistică bilingvă ale vorbitorilor de limba română din acest spaţiu de convieţuire bilingv. 

Pentru acest scop, dicţionarul a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp în învăţarea lexicală a 
celor două limbi, având în vedere faptul că următorul dicţionar bilingv a apărut după aproape douăzeci 
de ani.1 

Procesul de filtrare a surselor de referinţe despre acest dicţionar ne-a condus la situaţia în care am 
resimţit, ca o mare lacună, absenţa  unei descrieri mai amănunţite a acestuia2 şi acest aspect ne-a motivat 
în plus această primă încercare de analiză lexico- semantică a dicţionarului.  

1  Dorin Gămulescu- Mirco Jivcovici (1970). Srpskohrvatski rumunski rečnik/Dicţionar sîrbocroat- român. Bucureşti: Editura 
Ştiinţifică.

2  Pentru  alte  descrieri ale dicţionarului, vezi Costa Roşu (1995). Bibliografia Editurii Libertatea (1945-1995) vol. I. Novi Sad: 
Editura Libertatea, fişa bibliografică 96, p.44; şi  Veronica Lăzăreanu (2001). Dicţionarul de care avem nevoie. Panciova: 
Libertatea, Anul LVII, nr.1-2, 27.
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1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE PRIVIND OBIECTUL CERCETĂRII

1.1. Contextul apariţiei dicţionarului

După cel de-al Doilea Război Mondial, noua comunitate iugoslavă multinaţională a făcut posibilă 
convieţuirea de grupuri etnice minoritare, care folosesc şi învaţă limba lor maternă în contextul inter-
comunicativ al limbilor oficiale sârbă şi croată. Pentru o mai bună cunoaştere şi comunicare reciproc 
calitative, şi în spaţiul social şi cultural al etnicilor români care trăiesc în Voivodina se impunea ca 
necesară întocmirea unui dicţionar care să servească drept instrument util de interferenţă educaţională 
între cele două limbi de comunicare: limba sârbă a comunităţii majoritare şi limba română cu statut de 
limbă minoritară a mediului social. Pe lângă aceasta, prin manifestarea prin manifestarea rolului său de 
reper consultativ cu caracter normativ, dicţionarul trebuia să contribuie la dezvoltarea competenţelor 
lingvistice şi traductive bilingve ale potenţialilor beneficiari ai acestui dicţionar. La momentul respectiv, 
utilizatorii-ţintă sunt vorbitori aparţinând unui grup etno-lingvistic de interferenţă a trei tipuri de graiuri 
româneşti (bănăţene, ardeleneşti şi olteneşti), cu puternica tendinţă de bănăţenizare a acestora (Flora 
1971: 510).

 În perioada imediat postbelică, încă din anul 1946, începe munca de elaborare a Dicţionarului 
sârb-român/Српсko-румунски речник, care apare şase ani mai târziu la Editura ,,Frăţie-Unitate” din 
Vârşeţ, semnat de „ Radu Flora profesor”3.  

În Prefaţa care deschide discursul lexicografic, autorul îşi justifică demersul şi expune concepţia 
şi metoda de elaborare a dicţionarului, precizând că ,,o bună parte a materialului acestui dicţionar a fost 
efectuată, practic, de Petru Putnic, ex-student la Drept” (Flora 1952: IX), care emigrează în Franţa. Pri-
vind din perspectiva momentului actual, această afirmaţie a autorului ne îndreptăţeşte să considerăm că 
Petru Putnic poate fi asimilat ca şi coautor al acestui dicţionar.

 Radu Flora recunoaşte, tot aici, că munca a fost îngreunată de numeroase circumstanţe, dintre 
care cel puţin două sunt esenţiale. Prima dintre acestea este lipsa unei lucrări similare în lexicografia 
sârbo-română, care să poată constitui un solid punct de plecare, deşi face referire la unele breviare de 
specialitate şi la ,,lucrarea cu totul începătorească a unui preot”4. A doua circumstanţă este lipsa unei 
concepţii ştiinţifice riguroase privind modul de întocmire şi de structurare a materialului lexical vast de 
care dispunea.

1.2. Surse de material lexical

În procesul de selectare a materialului lexical din limba sârbă, autorul a recurs la dicţionarul lui 
Lujo Bakotić, Речник српскохрватског книжевног језика/Dicţionarul limbii sârbocroate literare/,  
apărut în 1936 la Belgrad, şi dicţionarul lui Ranko Jovanović, Систематски речник српскохрватског 
језика/Dicţionarul sistematic al limbii sârbocroate/, apărut în 1938 la Belgrad, şi la dicţionare bilingve 
„cu cuvinte sârbeşti explicate în diferite limbi moderne, de dată mai recentă” (ibidem), fără însă a pre-
ciza aceste surse. Pentru selectarea neologismelor a utilizat ,,dicţionare ale cuvintelor străinе” (ibidem) 
semnate de Veselin Đisalović şi Bratoljub Klaić.

Pentru echivalenţa şi definirea termenilor în limba română, Radu Flora se bazează pe Dicţionarul 
universal al limbei române al lui Lazăr Şăineanu, publicat prima dată în 1896, apoi  în nouă ediţii suc-
cesive până în 1943, la Craiova. Şăineanu defineşte termenii prin sinonime şi perifraze şi triază sever 
regionalismele, fiind admise ,,numai întrucât ele au pătruns în domeniul literaturii [...], dar nu face, de 

3  Radu Flora (1922-1989, Satu Nou), pe atunci, profesor la Liceul şi Şcoala normală din Vârşeţ, apoi profesor la Facultatea 
de Filologie din Belgrad, om de ştiinţă, poet, prozator, eseist, istoric literar, traducător, personalitate proeminentă a vieţii 
culturale şi sociale a românilor din Voivodina.

4  Milan Nikolić, preot din Gelu, care a alcătuit primul dicţionar bilingv Српско-румунски речник/ Dicţionar sârbo-român, 
apărut în 1935, la Timişoara, Tipografia Leopold Vider.
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regulă, distincţie între ceea ce este literar şi ceea ce e regional în lexic” (Gheţie 1975: 571). De aseme-
nea, foloseşte definiţii explicative şi exemple relevante pentru ilustrarea sensurilor cuvintelor.5 Ca atare, 
în definirea intrărilor selectate pentru dicţionarul său, Radu Flora urmează îndeaproape orientarea şi 
modelul definiţiilor lui Şăineanu, cu particulariţăţile limbii care reflectă realitatea lingvistică de la sfâr-
şitul secolului al XIX-lea. Din corpusul acestui dicţionar, Radu Flora selectează ca termeni echivalenţi 
şi regionalisme, în cea mai mare parte, bănăţenisme cunoscute vorbitorilor din arealul lingvistic căruia 
îi aparţine însuşi autorul. 

1.3.  Cadru metodologic

 Radu Flora îşi concepe lucrarea ca dicţionar general de nivel mediu de traduceri de unităţi din 
lexicul comun al limbii sârbe, reprezentând cuvinte, expresii şi structuri uzuale, arhaisme, regionalisme, 
neologisme, termeni din diferite ramuri de activitate specifică şi domenii ştiinţifice, menite să satisfacă 
diverse necesităţi de comunicare culturală a utilizatorilor dicţionarului.

Cuvintele-titlu sunt glosate prin indicarea sensului de bază/sensurilor consacrate de uz şi a sensu-
rilor lor figurate. Sunt organizate în două coloane pe fiecare pagină, fiind scrise cu majuscule, în ordinea 
alfabetului chirilic al limbii sârbe, şi conţin precizări gramaticale sumare. La fiecare cuvânt-titlu este 
indicată categoria morfologică: la substantive, genul; la verbe, indicativul prezent, persoana I singular 
(neregulate), aspectul verbal (perfectiv, imperfectiv, iterativ); caracterul tranzitiv, intranzitiv, reflexiv; 
la adjective, forma masculină, feminină şi neutră. Se dau indicaţii stilistice (art.- artistic; fam.- familiar; 
iron.- ironic; pop.- popular) pentru indicarea caracterului uzual neliterar al echivalentului. Pentru terme-
nii de specialitate, autorul  foloseşte mărci de limbaj care precedă definiţia, notate cu abrevieri uzuale 
şi caractere italice, pentru a marca domeniile terminologice în care se folosesc (fil.- filologie; filoz.- fi-
lozofie ş.a.m.d., reprezentând 13 domenii şi subdomenii). Abrevierea st.nat.-ştiinte naturale marchează 
termeni din zoologie, botanică, geologie, chimie şi fizică. Neologismele sunt notate cu asterix. Pentru 
trimiteri la alte articole de dicţionar foloseşte vezi, notat V.

Dat fiind că se confruntă cu prima încercare de acest gen, autorul este conştient că lucrarea presu-
pune şi „fapte care sunt în lipsă” (ibidem:IX) în privinţa echivalenţelor  propuse. În consecinţă, obiecti-
vul analizei noastre se constituie atât prin identificarea soluţiilor adecvate, cât şi prin semnalarea soluţi-
ilor defective sau eronate din corpusul şi structura articolelor acestui dicţionar.

2. SINONIMIA ŞI ALTE MODALITĂŢI DE DEFINIRE   

În terminologia lexicografică acceptată ca standard, o definiţie de dicţionar bilingv se raportează 
atât la echivalenţa posibil existentă între sensurile cuvintelor din două limbi puse în relaţie, cât şi la 
modalităţile de transfer (traducere) a sensurilor lor dintr-o limbă prin unităţi de semnificaţii echivalente 
în cealaltă limbă.

„Scopul de bază al unui dicţionar bilingv este de a stabili şi de a explica legătura semantică dintre 
UL (unităţile lexicale) a două limbi naturale, care pot fi considerate echivalente prin semnificaţia lor 
lexicală”6 (Petronijević 2002:18). În planul cuvintelor din cele două limbi, această legătură se stabileşte 
prin corespondenţe de traducere ,,între elemente lingvistice, cuvinte, sintagme sau forme sintactice şi 
care nu au decât virtualităţi de sens” (Lungu Badea 2012:51-52).

Dicţionarele monolingve înregistrează potenţialul cuvintelor, semnificaţiile, accepţiile lor izolate 
de context şi dintre acestea, traducătorul trebuie să selecteze echivalentele sinonimice care corespund în 
cea mai mare măsură sensurilor cuvintelor din limba-sursă. Acest lucru implică atât dificultăţi de ordin 
general, comune dicţionarelor bilingve generale, cât şi particulare, toţi lingviştii fiind de acord că ,,sen-
5  Mircea Seche studiază amănunţit profilul acestui dicţionar în lucrarea Schiţă de istorie a lexicografiei româneşti, vol. II, 

Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1969, pp. 81-93.
6  Traducerea acestui citat ne aparţine.
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sul este propriu sistemului lingvistic al oricărei limbi naturale şi se leagă în mod particular de specificul 
fiecăreia dintre aceste limbi” (DGŞ 1997: 447).

De asemenea, este cunoscut faptul că limbile nu se suprapun prin gradul de echivalenţă de sens 
între cuvinte. Deşi conceptul de echivalent şi de echivalenţă preocupă din ce în ce mai mult atenţia spe-
cialiştilor în traductologie, conceptul nu este încă bine definit, mai ales când este vorba de traducerea 
într-un dicţionar bilingv, în care sensul cuvintelor traduse nu redă toate trăsăturile distinctive ale sensului 
din limba din care se traduce.

Tipologia echivalenţei de traducere variază de la un teoretician la altul, de la o accepţie la alta, dar 
majoritatea recunosc că echivalenţa este un concept-cheie în lexicografia bilingvă, care defineşte atât 
esenţa traducerii, cât şi finalităţile ei practice. Într-un dicţionar bilingv, echivalenţa constă în stabilirea 
corespondenţelor dintre două semne lingvistice cu semnificaţie constantă şi acelaşi referent, dintre care 
fiecare aparţine celeilalte limbi.

În această accepţie, din perspectiva comparativă bilingvă a demersului nostru, conceptul de echi-
valenţă ne-a servit drept premisă utilă şi ne-a ajutat să analizăm modalităţile de definire realizată prin 
echivalente comparabile şi diferenţiatoare pe baza definiţiilor descrise în dicţionarele limbilor. 

Analiza inventarului de cuvinte oferit de dicţionarul luat în considerare a dovedit că echivala-
rea sensurilor cuvintelor din cele două limbi puse în relaţie se bazează preponderent pe principiile şi 
criteriile sinonimiei interlingvistice, redată fie prin sinonim(e) şi serii de sinonime, fie prin combinaţii 
între acestea şi alte tipuri de definire. În cele mai multe cazuri, sinonimele sunt completate cu perifraze 
sinonimice, explicaţii şi exemple pentru ilustrarea sensurilor, care denotă şi un caracter mixt al definirii. 
Argumentele autorului sunt concludente în acest sens: ,,De aceea am şi căutat să introducem nu numai 
exemple, acolo unde acestea erau mai uşor de găsit [...] sau să introducem pe o scară cât mai întinsă 
sinonime sau cuvinte care să fie apropiate celui din temă [...] să dăm explicaţii destul de succinte [...] pe 
alocurea s-au făcut şi abuzuri de această, să-i zicem, enciclopedizare”  (ibidem:VI).

În principiu, condiţiile de sinonimie între cuvintele din două limbi puse în relaţie sunt aceleaşi 
ca în cazul sinonimiei interlingvistice:7 identitatea referentului, dacă termenii aparţin aceleiaşi variante 
stilistice, identitatea semică sau echivalenţa semantică (prin neglijarea uneia sau a două trăsături seman-
tice) şi substituţia în context.

În termenii celor trei condiţii, „echivalenţele propuse trebuie să releve sensul şi uzajul termenilor 
şi să aibă aceleaşi valori conotative şi stilistice ca ale cuvintelor din limba sursă” (Lozinski 2006: 298).

După gradul de suprapunere semantică a sensurilor pe care le exprimă şi al posibilităţilor de sub-
stituţie contextuală, vorbim despre sinonime:

  -absolute/perfecte, cu identitate absolută în toată sfera sensurilor lor, în planul conţinutului şi 
aparţinând aceluiaşi plan al limbii;

  -parţiale/relative, cu identitate relativă, numai în unul sau în câteva dintre sensurile lor, în planul 
conţinutului;  

  -aproximative, cu identitate în cea mai mare parte a sensului lor, când reprezintă sensul metaforic 
al unui cuvânt;

Tipul de sinonime care constituie definiţia echivalentelor propuse în dicţionar determină gradul de 
echivalenţă care se stabileşte între cuvintele puse în relaţie: absolută, parţială şi de gradul zero. 

În baza acestor criterii, definirea prin sinonimie şi polisemie se manifestă predominant între cele-
lalte modalităţi de definire. După tipurile de sinonime care definesc şi organizează sensurile cuvintelor 
în articolele dicţionarului, am întâlnit definirea redată prin sinonim(e) şi serii de sinonime , în mai multe 
definiţii, asociate cu perifraze, explicaţii şi exemple pentru ilustrarea sensurilor.

7  Pentru condiţiile de sinonimie intralingvistică, vezi Narcisa Forăscu (2007). Sinonimia: teorie şi practică. Bucureşti:  Editura 
Universităţii din Bucureşti. 
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2.1. Definire prin sinonime absolute 

 Prin sinonime absolute se redau sensurile cuvintelor monosemantice, a căror echivalenţă seman-
tică perfectă impune o accepţie restrânsă, condiţionată de identitatea lor strict referenţială.

Majoritatea termenilor de specialitate reprezenţaţi în dicţionar au această calitate şi sensul mono-
referenţial al echivalentelor româneşti nu prezintă nicio dificultate. Pentru a fi mai accesibile vorbitorilor 
obişnuiţi, acestea sunt completate cu definiţii uzuale sau explicative, fapt care conferă definiţiilor şi un 
caracter mixt.

 Este cazul, spre exemplu, al echivalentelor pentru termeni: 
● tehnico-ştiinţifici, în majoritate, cu echivalente identice ca formă şi conţinut: 
ЕЛЕКТРОМОТОР = electromotor, motor pus în mişcare cu ajutorul curentului electric;8 
ТАНГЕНТА = tangentă, linie dreaptă care atinge o curbă într-un singur punct; 
ХИДРОГРАФИЈА = hidrografie, ştiinţa despre ape; 
● medicali:
АБДОМЕН = abdomen, partea de jos a pântecelui;  
ПНЕУМОНИЈА = pneumonie, inflamaţia plămânilor; 
ХЕМОГЛОБИН = hemoglobină, substanţa din sânge care îi dă culoarea roşie;

Fiind vorba de echivalente care au aceeaşi formă şi acelaşi înţeles în ambele limbi, pentru eco-
nomie de spaţiu şi pentru că sensul se deduce fără greutate, acestea puteau fi omise în favoarea altor 
termeni care impuneau echivalenţă de sens în limba română.

Între echivalentele propuse, termenul de specialitate este urmat de termeni populari „numiţi de 
popor” sau de o definiţie explicativă uzuală:
АНТРАКС = antrax, dalac, buboi; 
ЕПИЛЕПСИЈА = epilepsie, boală de nervi numită de popor şi „pedepsire”, „aboală”, „alteale”;
ТУБЕРКУЛОЗА= tuberculoză, ftizie, boală de piept;
УЗЕТОСТ= paralizie, amorţirea unor părţi ale corpului; 
● termeni chimici, care sunt redaţi, în cele mai multe cazuri, prin cuplu de sinonime format din termen 
de specialitate şi termen popular:
 КАЛАЈ = staniu, cositor; 
СТИПСА= alaun, piatră-acră;
● economici: 
КАПАРА= acont, căpară, sumă ce se plăteşte înainte;
ПРОФИТ = profit, câştig, folos; 
УВОЗ = import, introducerea unei mărfi (din străinătate);   
● termeni din fizică şi alte domenii ştiinţifice, cu echivalente formal asemănătoare, care sunt completate 
cu explicaţii de tip enciclopedic: 
АТОМ = atom, cea mai mică părticică divizibilă a materiei; 
ГРАВИТАЦИЈА = gravitaţie, putere de atragere reciprocă a corpurilor şi, în special, a pământului pen-
tru a ţine, cu toată concavitatea sa, obiectele pe glob.

Pentru alţi termeni, explicaţiile sunt incomplete. De exemplu: 
АНТОЛОГИЈА = antologie, culegere de bucăţi alese în versuri; (în loc de explicaţia completă ,,culegere 
de lucrări reprezentative dintr-unul sau mai mulţi autori, dintr-una sau mai multe opere (în versuri sau 
în proză)”(DEX). 

În cazul termenilor din botanică sau zoologie, definiţiile care dublează echivalentele date sunt 
aproximative (de tipul ,,un soi/fel de”),  eronate sau nu au  echivalent referenţial:
БУШИНАЦ = iarbă (mare), un soi de plantă; 
ЧАПЉА = bâtlan, un fel de pasăre de baltă;
КЕЉ = spanac (cu echivalent eronat, în loc de ,,varză creaţă”);
ГЛЕДЕЋИЈА = un soi de plantă (cu echivalent referenţial ,,glădiţă, arbore asemănător cu salcâmul”);  
8  Definiţiile sunt preluate textual din dicţionar.
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КРАГУЈ = un soi de uliu, pasăre răpitoare (cu echivalent referenţial ,,vultur pleşuv”;
● termeni general admişi, cu echivalente permanente, care desemnează ,,universalii cosmologice, bio-
logice, psihologice şi sociologice“ (TLG 1972:497):  
ЈАНУАР = Ianuarie, numită de popor şi Gerar; 
КИША =  ploaie, apă ce ne parvine din nori în formă de stropi; 
НЕБО = cer, bolta cerească, imensitate nesfârşită deasupra pământului; 
ПОНЕДЕЉАК = Luni, prima zi a săptămânii;

Uneori, enunţurile explicative care completează echivalentul propus sunt de prisos:
АВГУСТ = Аugust, luna lui August, numită popular şi Gustar (în loc de explicaţia referitoare la,, a opta 
lună a anului”); 
● termeni relativi care definesc grade de rudenie: 
КЋИ = fiică, fată; МАМА = mamă; ОТАЦ = tată, părinte; СИН = fiu, fecior, băiat (în raport cu părinţii);

Pentru termeni care desemnează, însă, părinţii unuia dintre soţi în raport cu celălalt soţ, compo-
nentele la nivelul sferei semantice a cuvântului organizează diferit relaţiile de sens între cele două limbi. 

În sârbă, cuvântul are sens particular şi este exprimat prin termeni distinctivi: 
СВЕКАР/ СВЕКРВА = socru, tatăl soţului/soacră, mama soţului; 
ТАСТ/ ПУНАЦ = socru, tatăl soţiei; 
ТАШТА/ ПУНИЦА= soacră, mama soţiei; 

În română, cuvântul are sens general şi este exprimat prin termeni generici: socru/soacră, fără să 
desemneze un raport cu celălalt soţ. 
● termeni comuni, cu sensuri concrete, care sunt redaţi doar prin sinonim sau sinonime perfecte: 
АБЕЦЕДА = abecedar; 
АБОНЕНТ = abonat;
ЂАВО = satană, drac, diavol, necurat; 
СВЕТ = sfânt, sacru;

Sinonimul sau sinonimele sunt urmate de o definiţie perifrastică mai mult sau mai puţin amplă:
ВАЛОВ = jgheab, vălău, scobitură în lemn pentru apă;
ЂУВЕЧ = ghiuveci, mâncare din legune tăiate, mai ales ceapă, roşii şi ardei; 
ЗВОНО = clopot, instrument de aramă ce redă sunete puternice; 
ПАРАФИН = parafină, substanţă albă extrasă din gudron sau cărbune, din care se fac lumânări;
ТЕЛЕФОНИРАТИ = a telefona, a vorbi prin telefon, în loc de ,,a vorbi la telefon” (definiţia echivalentă 
dată prima dată în acest dicţionar a intrat în limbajul comun al vorbitorilor din Voivodina);

În general, termenii definiţi prin sinonime absolute sunt puţini ca număr, iar autorul dicţionarului 
apreciază că ,,aproape nu există” (ibidem:VIII).

2.2. Definire prin sinonime parţiale  

Este modul cel mai frecvent de definire şi presupune că între cuvintele puse în relaţie nu există 
raport de suprapunere în numărul de seme. Sensul cuvântului-titlu este redat prin doi sau mai mulţi ter-
meni echivalenţi cu grade diferite de suprapunere semantică în planul conţinutului:9

● egali prin definiţie semică (trăsături identice): 
ГОВОРЉИВ = vorbăreţ, guraliv, evaziv (om care îi place să vorbească mult);
ДЕВОЈКА = fată, fecioară (persoană de sex feminin nemăritată);
ОСТВАРИТИ = а realiza, a înfăptui, a împlini, a face (acţiune de înfăptuire a unui fapt); 

Termenii sunt definiţi în baza semelor comune, prin neglijarea semelor care îi diferenţiază: 
ДУШЕК = perină, dună (s-a reţinut  trăsătura comună referitoare la umplutură (de puf) şi s-au neglijat 
diferenţe specifice: obiect pe care se pune capul la culcare - obiect de învelit); 
● echipolenţi, care se diferenţiază prin trăsături distinctive (sem/seme graduale), limitate cantitativ sau 
calitativ:
9  După clasificarea delimitată de Narcisa Forăscu în Enciclopedia limbii române (2006: 524)
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ВЕЛИКО = imens, mare, întins (grad mare);
ГРОЗОТА = grozăvie, groază, teroare (grad nedeterminat-grad maxim);
ДАЖБИНА = dare, taxă, impozit (obligativitate: în bani şi în natură, în trecut - numai în bani, în timpu-
rile mai noi, seme care au semnificaţie numai într-un context);
ТОПАО = cald, fierbinte (apreciere în plus privitoare la diferenţele graduale: care are temperatură rela-
tiv înaltă, fără a fi fierbinte - care are o temperatură ridicată);

Echivalentele care compun seria de sinonime sunt precedate sau urmate de o definiţie perifrastică:
СИЛЕСИЈА = mulţime mare, sumedenie, puzderie, droaie, masă; 
СИЛЕЏИЈА= tiran, despot, cel care se serveşte de forţă spre a obţine ceva;
● termeni care se diferenţiază prin apartenenţa la un anumit stil, cu diferenţe de registre stilistice, care 
nu sunt indicate în paranteze:
БОЛЕСТАН = bolnav (uzual), beteag (regional);
НЕОБАЗРИВ = imprudent, insolent (neologic), nepăsător (uzual), cel ce nu ţine seamă de considerente;
ЧЕЖЊА = patimă, dor (limbaj artistic), dorinţă (limbaj comun).

Sinonimele corespondente sunt termeni de opoziţie de variate tipuri de uzanţe lingvistice:
•	 termeni neologici şi literari comuni:
ДОБИТ = profit, folos, avantaj, câştig;
УЗРОК = cauză, pricină, motiv;
•	 termeni neologici şi populari:
ИЛУЗИЈА = iluzie, închipuire, nălucă;
КОНФУЗИЈА = confuzie, închipuire, nălucă;
•	 termeni neologici, literari şi regionali:
КУЉА = polentă, mămăligă, coleaşă;
•	 termeni literari, populari şi învechiţi:
КРАДЉИВАЦ = hoţ, lotru, fur; 

În cazul acestor echivalente, utilizatorul de dicţionar optează pentru unul dintre ei în funcţie de 
un context situaţional dat.

2.3. Definire prin serii de sinonime 

Sensurile cuvintelor polisemantice se definesc prin serii de sinonime, în care fiecare serie este 
organizată pe baza unui singur sens şi funcţionează ca o unitate independentă. Se indică diferenţele între 
sensuri, folosindu-se punctul şi virgula pentru delimitarea relaţiilor de sens: 
ДЕО = parte, fragment; departament, secţie; contribuţie; acţiune;
ПУН = plin, deplin, ticsit, umplut până în vârf; desăvârşit, complet; corpolent, durduliu, grăsuliu;
РАЧУН = socoteală, calcul; cont, factură; cu sintagme uzuale на свој рачун = pe cont propriu; водити 
рачуна =  a ţine cont;
УТВРДИТИ = a fortifica, a întări; a consolida, a fixa, a înţepeni; a dovedi, a constata, a stabili; a hotărî, 
a preciza, a determina;   

Pentru termeni uzuali cu structură polisemantică se descriu sensurile şi se relevă conotaţiile par-
ticulare prin indicaţii contextuale, care uşurează selecţia pe care un vorbitor cu o competenţă medie în 
limba română o poate face între acestea:
ТРАПИТИ = a îngropa (sfeclă); a sădi (vie); a mânca de dulce (în zile de post); 
УПРАВЉАТИ = a dirija, a îndrepta (spre); a cârmui (vaporul); a mâna (caii); a adresa; a guverna, a 
conduce, a domni, a cârmui; a administra; (Pentru ultimele două sensuri era obligatorie indicaţia de uzaj, 
pentru că în limba sârbă instrumentul se exprimă prin cazul instrumental  fără prepoziţie (inexistent în 
română), iar în română, cu prepoziţiile cu şi prin folosite cu cazul acuzativ. Astfel se poate preveni o 
traducere ad litteram a sensului, deseori întâlnită azi în vorbirea uzuală).

Sensul care organizează seria de sinonime este exprimat prin unităţi lingvistice care diferă prin 
numărul de unităţi care le organizează: 
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•	 În sârbă, sensul este exprimat printr-un cuvânt, în română este definit printr-un echivalent format 
dintr-un cuvânt sau o sintagmă. Este cazul definirii prin asociere cu perifraze:

ИЗИЋИ = a ieşi, a se duce afară; a apărea, a ieşi la iveală; a ieşi la suprafaţă;
УРАЗУМИТИ = a însemna, a avea sens, a avea semnificaţie; (refl.) a se învăţa minte;
•	 În cazul cuvintelor monosemantice, sensul exprimat în limba sârbă printr-o sintagmă, în română este 

definit printr-un echivalent format dintr-un cuvânt:
БЕЛИ ЛУК = ai, usturoi;
ЦРНИ ЛУК = ceapă;
СЛЕПИ МИШ = liliac;
СЛЕПО ЦРЕВО = apendice;
СЛЕПО ОКО = tâmplă;
•	 Există cazuri în care sensul este exprimat în ambele limbi prin sintagme:
РУЧНИ РАД = lucru manual;
ЗИДНЕ НОВИНЕ = ziar de perete; 

Echivalentele propuse simplifică sensurile polisemantice ale unor termeni uzuali:
•	  prin omiterea echivalentului specific ariei de circulaţie a sensului cuvântului: 
АВЛИЈА = curte, arie; (În limba sârbă, termenul există cu sensurile (din turc.avli):  curte, bătătură; ogra-
dă; (fig.) toate locuinţele dintr-o curte. În articol se omite echivalentul regional „avlie”, care este  uzual 
în Banat sub influenţa limbii sârbe, indicându-se echivalentul „arie” (din lat. area), cu sensul restrâns de 
,,loc special amenajat, unde se treieră cerealele”, sens inexistent în limba sârbă;
АЈВАР = caviar, icre negre; omiţându-se sensul uzual: „ (un fel de) zacuscă”, specialitate culinară spe-
cific sârbească, denumită regional ,,aivar”;
•	 prin omiterea mai multor sensuri secundare:

Pentru un cuvânt uzual ГЛАВА = cap, ţeastă; căpetenie, şef; căpăţână; (pe lângă echivalentul 
sensului de bază de extremitate a corpului omenesc sau cea anterioară a animalelor, se indică doar două 
dintre cele zece echivalente pentru sensuri îndepărtate: minte, gândire, judecată; viaţă; individ, ins, om; 
vârf al unui obiect; început, frunte; bucăţică ruptă dintr-un obiect; capitol, fragment; obiect asemănător 
cu un cap);    

Pentru unii termeni, echivalentele propuse sunt aproximative sau eronate:
ВЕНЧАНИЦА = haină de cununie; diplomă de cununie; în loc de „rochie de mireasă”; „certificat de 
căsătorie”; 
АЈКУЛА = focă, viţel de mare (termeni echivalenţi ai căror referenţi sunt ФОКА, respectiv МОРСКО 
ТЕЛO; în loc de echivalentul adecvat „rechin”, omiţându-se sensul figurat „om lipsit de scrupule”, 
„hrăpăreţ”, „lacom”). 

Sensuri ale echivalentelor propuse, atât pentru cuvinte monosemantice, cât şi polisemantice, sunt 
ilustrate prin exemple sau comentarii de echivalenţă de gradul zero, care conţin informaţii referitoare la 
o realitate specific sârbească (elemente socio-culturale sau evenimente istorice):
АГЕНЦИЈА = agenţie; birou de intermediu; телеграфска  - agenţie telegrafică, serviciu de informaţi-
uni. Ex. - Танјуг = agenţia Tanjug;
ЛИПА = pădure sau ale(i)e de tei. Ex. „Na liparu” od Đ. Jakšića = „Sub tei”, poezie de Đ. Jakšić; 
ГАЗИ(ЈА) = învingător, erou (pe turceşte), acest cuvânt se adaugă de obicei (sic!) altuia pentru a-i po-
tenţa sensul. Ex. – местан, un loc pe Câmpia Mierlei (Kosovo);
МАТИЦА = matcă, regina albinelor; matriculă, carte de bază; instituţie culturală centrală, celulă princi-
pală. Ex. –српска, Matca Sârbească (de la Novi Sad);
ОСЛОБОЂЕЊЕ = eliberare, dezrobire, câştigarea libertăţii. Ex. - Београда, eliberarea Belgradului; 
СРЕЗ = plasă, cerc, subdiviziune (administrativă). Ex. вршачки- cercul Vârşeţ (în româneşte, primul 
echivalent desemnează о subdiviziune a unui judeţ în vechea împărţire administrativă a ţării);

De asemenea, se fac lexicalizări pentru sigle proprii limbii sârbe. De exemplu:
СKOJ = presc.(prescurtare) pentru Uniunea Tineretului (Comunist) Iugoslav. 
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2.4. Definire prin sinonime regionale

Reprezintă o modalitate specifică de definire în dicţionar şi trebuie analizată în cadrul aşa-numi-
tului ,,skopos”10 (Lungu Badea 2012:140), determinat, în primul rând, de categoria destinatarului şi de 
situaţiile concrete de comunicare.

Utilizatorii-ţintă ai dicţionarului sunt în primul rând cei  „ce învaţă limba sârbă, cu toate că le 
poate servi, ca un control, şi celor ce întreprind studierea limbii române, sau chiar celor ce posedă, în-
tr-o măsură oarecare, ambele limbi” (Flora, ibidem:IX). Aşadar, la momentul respectiv, vorbitori care 
practică un bilingvism inegal, cu grad scăzut de cunoaştere a limbii române, vorbită în variantă literară 
şi dialectală, vorbitori prin excelenţă conservatori ai limbii vorbite pe aceste meleaguri.   

 Termenii regionali sunt uzuali în aria lingvistică a utilizatorilor şi prin raportarea lor la echiva-
lentele literare propuse, facilitează înţelegerea şi însuşirea termenilor standard, influenţând în direcţia 
folosirii lor la scară largă în vorbire.

La nivelul dicţionarului, prezintă variate aspecte în ponderea circumscrierii semantice a definiţi-
ilor: 
•	 sunt echivalente adecvate şi fac trimitere la acelaşi referent, dar nu se pot utiliza
paralel în limba literară, deoarece nu aparţin aceleiaşi variante stilistice:
АМРЕЛ = parazol, umbrelă; 
БЛАТО = noroi,  murdărie, imală;
ЗАПУШАЧ = dop, astupuş; 
КУКУРУЗ = porumb, cucuruz, un fel de cereale;
СТОЛЊАК = măsai, faţă de masă;
ХЛЕБ = pâine, pită;
ХВАЛИТИ = a (se) lăuda, a (se) făli;
•	 creează un cuplu de sinonime cu identitate de conţinut fonologic, prin raportare la
forma literară:
АНИС = anason, anison (literară/ regională);
ХАРФА = harfă, harpă (regională/ literară).
•	 sunt echivalente fonetice sau lexicale, dar niciunul  nu este acceptat de limba
literară:
АШОВ = hârleţ, barburătură, pentru ,,cazma, lopată”; 
КЕЛЕРАБА = calarabă, caralambă, plantă comestibilă, pentru „gulie”;  
КИСЕЛИЦА = chiseliţă, apă înăcrită, pentru „borş”;
•	 sunt echivalente arhaice, cu grad de învechire diferit: 
- cu frecvenţă strict limitată, pe cale de a deveni istorism datorită dispariţiei realităţii la care fac referire:
ЛЕПИЊА = lipie, tălăniţă, bogagiu (cel de-al doilea echivalent este atestat ca localism în graiul din 
Satu Nou (Flora 1952: 252), iar „într-o perioadă viitoare va trece în categoria istorismelor” (Jovanović 
2016: 89);
ПОВОДНИК = povodnic, cal care trage (la plug) pe margine;   
РАЗ  = cormană (de plug), costură; (termenul nu este atestat în dicţionarele actuale; în limba sârbă există 
termenul formal asemănător ,,kostura”/cuţit, sinonim cu ,,raz”/răzătoare la plug).
- ieşite din uz datorită influenţei exercitate de limba literară: 
ЗАПЕТА = virgulă, coamă, semn de punctuaţie (,,comă” în Transilvania şi Bucovina);
•	 echivalentul literar este completat de două echivalente regionale:
БАДАЉ = căldare mare, bădan, bădău;
ОПАКЛИЈА = căbăniţă, duruţ, zeghe;
СНЕГ = zăpadă, nea, omăt;

10  Teorie formulată de Reiss şi Vermeer (1984), conform căreia fiecare dintre deciziile traducătorului sunt determinate de 
intenţia, de finalitatea şi de funcţia textului ţintă.
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Se constată că ordinea echivalentelor cu structură binară nu este respectată cu consecvenţă: întâi 
se indică un echivalent regional, apoi cel literar, sau invers:
ЋАДОР = şatră, cort;
КУПУС = varză, curechiu;
ПОЛЕДИЦА = polei, polegniţă; 

Pe baza originii şi repartiţiei geografice atestate în dicţionarele generale ale limbii, se constată că 
echivalentele regionale de origine slavă sunt cele mai numeroase, reprezentând: 
·  termeni slavi vechi, conservaţi  în Banat:
ДУНЂЕРИН = dulgher, teslar;
KОКИЦА = floricele, boboloşi;
ПАЛАЧИНКА = clătită, scovardă, turtă din făină, ouă şi zahăr (friptă în tigaie);
УЖИНА = ujină, gustare după-amiază (astăzi, gustare luată mai ales de copii la şcoală); 
· termeni slavi noi, cei mai mulţi de origine sârbă11 
АКАЦИЈА = băgrin, salcâm; 
БУЦА = boată, bâtă cu măciucă;
ДОЛАМА = căbăniţă, anteriu, manta lungă;
ЗАВИЈАЋА = săveacă, un fel de prăjitură învelită, pentru ,,turtă din aluat dospit; „plăcintă de post” 
(Gămulescu 1974:184); 
КАПАРА = căpară, sumă care se plăteşte înainte, pentru ,,acont; arvună pentru logodnă”;
НИШАДОР = nişador, un fel de sare amoniacală, pentru ,,clorură de amoniu”, ţipirig;
ПЕШКИР = peşchir, prosop, ştergar;

Deşi au forme diferenţiate şi aceeaşi identitate semantică, termenii regionali propuşi drept echivalen-
te nu îndeplinesc criteriul funcţional al utilizării în acelaşi spaţiu geografic sau în aceeaşi perioadă de timp. 

Înţelegerea lor nu prezintă nici o dificultate pentru un utilizator al dicţionarului care cunoaşte lim-
ba română din părţile locului. Însă aceşti termeni prezintă o dificultate în plus pentru un utilizator care 
doreşte să înveţe limba română, pentru că el este nevoit să reţină şi unităţi lexico-semantice specifice 
unor varietăţi ale limbii standard, cu arie de circulaţie regională.

 Cu atât mai mult, pentru utilizatorul sistemelor informatice de astăzi, echivalentele propuse în dicţi-
onar nu mai au aceeaşi relevanţă funcţională ca la momentul apariţiei dicţionarului. Statutul bilingv al uti-
lizatorului s-a schimbat radical, mai ales, al generaţiei tinere, cu acces la multimedia,  indiferent de gradul 
de cultură în limba română. În comunicarea şi informarea de fiecare zi, el foloseşte deopotrivă limba sârbă 
şi limba română literară, pe care o vorbeşte deopotrivă şi în  dialect. Pentru un astfel de utilizator, folosirea 
dicţionarului este îngreunată şi de inconveniente practice: numărul mare de greşeli de tipar (aproximativ 
19 pagini), glosate la sfârşit ca ,,greşeli mărunte, alterări de text, semne greşite, ordine alfabetică inversată, 
adaosuri sau omisiuni, indicaţii greşite” (Flora 1952:628-645), care pot prezenta o dificultate în înţelegerea 
definiţiilor; lipsa accesului la dicţionar (ediţie epuizată, disponibilă în arhive de biblioteci şi în colecţii 
particulare), pentru un utilizator interesat de o evaluare a lucrării; posibilităţi multiple de consultare a altor 
surse de referinţă tradiţionale şi moderne, în care utilizatorul găseşte informaţii necesare şi suficiente în pas 
cu dinamica limbii române actuale. Şi, nu în ultimul rând, incompatibilităţi de echivalenţă datorate unei 
interpretări superficiale a sensului unor unităţi lexicale. Ele pot crea greutăţi unui vorbitor care  consultă 
dicţionarul pentru a găsi echivalente semantice adecvate ale cuvintelor necunoscute sau neclare şi, mai 
ales, pentru a cunoaşte cu ce sensuri pot fi folosite în traducere sau în comunicare.

2.5. Definire relaţională

În cele mai multe situaţii, acest mod de definire este complementar cu echivalentul sinonimic 
propus şi în raport cu acesta, defineşte o relaţie semantic-relaţională:

11  Cercetând aceste împrumuturi, în studiul Elemente de origine sîrbocroată ale vocabularului dacoromân, Dorin Gămulescu 
alcătuieşte o ,, Listă a împrumuturilor” cunoscute în graiurile româneşti din Banat şi în zone limitrofe.
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· de apartenenţă:
ВОЋНИ = referitor la fructe, ce conţine fructe, fructifer;
ИНДИВИДУАЛАН = individual, personal, propriu unei persoane,
ПРОЛЕЋНИ = de primăvară, al primăverii, primăvăratec;
РАТНИЧКИ  = milităresc, relativ la militari;
·  de asemănare: 
МАХОВИНАСТ = ce se aseamănă cu muşchiu, ce are forma muşchiului, pentru „musculos”;
MEДЕН = ceea ce este de miere, mieros, ca mierea; 

În cazul în care definirea nu se raportează la echivalent, exemplul dat apropie înţelegerea lui 
exactă:
 ГИМНАСТИЧКИ = referitor la gimnastică (cultură fizică), pentru „gimnastic”; Ex. -дворана, sală de 
cultură fizică, pentru ,,sală de gimnastică”; справа, sculă de exerciţii, pentru „aparat de gimnastică”;

Există situaţii în care definirea se constituie de sine stătător şi califică relaţia prin trăsături seman-
tice care pot identifica echivalentul referenţial:
ЛАНЧАН = ceea ce are aspectul unui lanţ sau este făcut din lanţ, pentru ,,înlănţuit”;
РАЧУНСКИ = ce se referă la cont, la calcul, pentru,, calculabil”;

Această modalitate pune în relaţie cuvinte cu sensuri abstracte.

3. CONCLUZII

Analiza noastră s-a bazat pe exemplificări extrase din corpusul dicţionarului, care au pus în evi-
denţă atât posibilităţi, cât şi limite în definirea şi explicarea sensurilor cuvintelor din cele două limbi puse 
în relaţie. Între modalităţile definiţionale la care recurge autorul, definirea prin echivalente sinonimice se 
manifestă predominant, în aspecte definitorii multiple şi complexe la nivelul claselor lexico-semantice 
analizate. Echivalentele propuse prezintă asemănări și diferenţe semantice care reies din organizarea 
relaţiilor de sinonimie şi polisemie specifice fiecărei limbi.

Dincolo, însă, de aspecte concrete ale realizării sale, cu reuşite şi limite inerente, la modul ge-
neral, dicţionarul reprezintă prima lucrare lexicografică bilingvă sârbo-română de proporţii medii din 
fosta Iugoslavie, elaborată în baza unui material lexical bogat. Dicţionarul oferea la timpul respectiv un 
bagaj de informaţii semantice de variate tipuri de uzanţe lingvistice pentru un vorbitor care doreşte să 
dobândească competenţă lingvistică şi comunicativă în limba română.

La modul particular, reprezintă prima lucrare lexicografică ce aduce un aport esenţial la cultura 
lexicografică a românilor din Voivodina. Pentru vorbitorul obişnuit din Voivodina, a cărui competenţă 
lingvistică în limba română se identifica, de regulă, cu o variantă dialectală, dicţionarul a reprezentat 
şi un important instrument de educaţie lingvistică bilingvă. Prin caracterul său normativ şi explicativ, 
dicţionarul a oferit un model de transpunere standardizată a cuvintelor în limba română şi a influenţat în 
direcţia folosirii variantei literare în diverse situaţii de comunicare şi de traducere.

În raport cu echivalentele literare, dicţionarul înregistrează o pondere a termenilor echivalenţi 
regionali, în cea mai mare parte, bănăţenisme din aria lingvistică a utilizatorilor săi, care deşi sunt echi-
valente adecvate, nu reprezintă varianta literară a limbii. Acest aspect particular ar putea constitui un 
subiect de interes istoric pentru lexicografia bilingvă sârbo-română. 
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WAYS OF DEFINING THE MEANING IN THE SERBIAN-ROMANIAN DICTIONARY BY RADU FLORA

Summary

In this study we tried to analyze different aspects regarding the possibilities of defining and explaining the 
entries in the Serbian-Romanian Dictionary authored by Radu Flora (1952), the first bilingual Serbian-Romanian 
dictionary compiled by the Romanians of Vojvodina. In defining and explaining the meanings of the words or 
syntagmas put in relation of interlinguistic equivalence, the author resorts to the principles and criteria of their 
synonymy and polysemy. A specific aspect of this dictionary proved to be the regional synonymic equivalence in 
the Banat area. The analysis of the proposed equivalences highlighted different aspects of rendering the meaning 
(accurate, approximate or defective) and also revealed aspects of incompatibility of meaning. The comparative 
bilingual approach demonstrated the practical applications in this dictionary. Beyond all this, the purpose of this 
study was also to mark the contribution that this lexicographic work made to the creation of a normative standard 
for the transposition of words into Romanian and to the bilingual language education of its users.

Keywords: Radu Flora, lexicography, equivalence and interlinguistic synonymy, bilingual language education.
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Душица Терзић

АНАЛИЗА УСПЕШНОСТИ ПАРСЕРА TALISMANE НА НИВОУ 
СИНТАКСИЧКИХ ЕТИКЕТА У КОРПУСУ PARCOJOUR1

У овоме раду представљамо новински корпус ParCoJour. Овај корпус убраја се у ресурсе намењене 
рачунарској обради српскога језика. Означен је трима анотацијама: морфосинтаксичком анотацијом, 
лематизацијом и синтаксичком анотацијом. За означавање корпуса на сва три нивоа коришћени су системи 
надгледаног машинског учења увежбани на постојећем књижевном корпусу, ParCoTrain-Synt. У литера-
тури је већ истакнуто да успешност синтаксичке анотације опада уколико се домени корпуса за учење и 
корпуса за евалуацију разликују. Претходно је експериментима проверено да ли је то случај с парсером 
Talismane и корпусима ParCoJour и ParCoTrain-Synt. Показало се да перформансе парсера Talismane на 
глобалном нивоу опадају при промени домена. У овоме раду разматрамо резултате парсирања на нивоу 
појединачних синтаксичких етикета, чиме бисмо идентификовали етикете које су у експериментима довеле 
до пада успешности на глобалном нивоу. Представљамо и потешкоће које су се јавиле при ручној исправци 
анотације новинских текстова и тиме указујемо на неке њихове специфичности у односу на књижевне.

Кључне речи: рачунарска обрада језика, корпус, парсирање, синтаксичке етикете, адаптација домена, 
српски језик

1. УВОД

Рачунарска обрада текстуалног корпуса приликом које се појавницама додељују додатни 
подаци назива се означавање. Ти се подаци најчешће додељују у виду етикета које се бирају из 
претходно дефинисаног затвореног скупа. Као резултат те обраде, означени текстуални корпус 
садржи поред текстова и додатни слој података који се назива анотација. Подаци могу бити разли-
читог типа, па постоји низ различитих анотација, као што су лематизација, те морфосинтаксичка, 
семантичка, прагматичка, као и дискурзивна анотација. Морфосинтаксичка анотација подразуме-
ва означавање врста речи и морфосинтаксичких својстава појавница. Лематизација представља 
означавање канонског облика речи и посебно је битна за променљиве врсте речи (за глаголе се 
наводи инфинитив, за именице номинатив једнине, за придеве номинатив мушког рода једнине 
итд.). Поред својстава појединачних појавница, могу се обележити и везе између две појавнице 
у одређеној реченици. Пример је овога типа корпусног означавања синтаксичка анотација или 
парсирање, којим се означава функција речи у реченици. Семантичко означавање подразумева 
означавање значења појавница. Коначно, прагматичким означавањем одређује се функција исказа 
у говорној ситуацији, док се дискурзивним означавањем одређују дискурзивни елементи текста.

Означавање текста врши се аутоматски помоћу програма за рачунарску обраду језика. У 
основи таквих програма могу се налазити две врсте система (Church 2007). Први су заснова-
ни на низу хеуристичких правила (Bourigault 2007) или на формалној граматици (Abeillé 1990). 
Овакви програми су веома прецизни. Међутим, језичка структура која није описана правилима 

1  Рад је настао у склопу билатералног француско-српског пројекта PREDICT: Мали корпусно заснован француско-
српски речник предлога (PREDICT : Petit dictionnaire raisonné des prépositions : français-serbe) који подупире 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарство за Европу и спољне 
послове те Министарство високог образовања, науке и иновација Републике Француске у оквиру програм „Павле 
Савић” (партнерство Hubert Curien) за 2020. и 2021. годину.
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или граматиком не може бити обрађена у програмима који су на њима засновани. Да би овакви 
програми могли обрадити сваки случај који се може наћи у неком тексту, неопходно је правили-
ма, односно граматиком2, описати природни језик у целости. То, разуме се, није могуће. С друге 
стране постоје статистички програми, засновани на системима надгледаног машинског учења. 
А. Уријели (Urieli 2013: 16) надгледано машинско учење дефинише као технику где софтвер ана-
лизира ручно означен корпус или корпус који је најпре аутоматски означен, па ручно проверен и 
исправљен, тзв. корпус за учење, те покушава да „научи” како да на сличном неозначеном корпу-
су произведе одговарајућу анотацију. Иако статистички програми нису увек прецизни, њима се 
може обрадити свака језичка структура. У овоме раду говоримо само о статистичким системима 
будући да они при означавању постижу боље резултате од система заснованих на правилима или 
граматикама (Erjavec i dr. 2015: 271).

Систем надгледаног машинског учења може бити прилагођен новом језику променом кор-
пуса за учење. У томе је значај постојања означених корпуса за развој ресурса за рачунарску об-
раду језика. Српски језик убраја се у језике који не поседују довољно ресурса за рачунарску об-
раду те врсте. Како би се постојећи ресурси развили и диверсификовали, развијен је нови корпус 
новинских текстова. Развој потпуно нових ресурса за рачунарску обраду језика који подразумева 
ручно означавање неозначеног текста скуп је и дуготрајан процес. Може се убрзати уколико се 
текст најпре означи помоћу неког алата за рачунарску обраду језика, а затим се аутоматска обрада 
провери ручно (в. Miletic i dr. 2016; Fort i Sagot 2010). Ова метода примењена је при стварању 
новог ресурса који је предмет овога рада.

У овоме раду представљамо нови текстуални корпус и описујемо три анотације којима је 
означен: морфосинтаксичку анотацију, лематизацију и синтаксичку анотацију. У одељку 2 наво-
димо и представљамо постојеће ресурсе за обраду српскога језика како бисмо објаснили полазну 
тачку у изради новог корпуса. У одељку 3 описујемо нови корпус, принципе којима смо се во-
дили приликом означавања овог корпуса на три нивоа и дајемо глобалну успешност програма 
коришћеног за синтаксичко означавање. Успешност програма за синтаксичко означавање на ни-
воу појединачних синтаксичких етикета анализирамо у одељку 4 како бисмо установили за које је 
синтаксичке функције постигао најниже резултате. Тако желимо издвојити синтаксичке функције 
које доводе до пада успешности програма на нивоу целог корпуса. Коначно, представљамо и 
потешкоће које су се јавиле при ручној исправци аутоматске анотације да бисмо уочили особе-
ности новинског корпуса у односу на књижевни.

2. ПОСТОЈЕЋИ РЕСУРСИ ЗА РАЧУНАРСКУ ОБРАДУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Први означени копус српскога језика објављен је у оквиру треће верзије пројекта MULTEXT-
East (Krstev i dr. 2004). Овај корпус3 састоји се од превода романа 1984 Џорџа Орвела на више 
језика. Садржи структурну и морфосинтаксичку анотацију, а уз овај корпус, објављен је и машин-
ски читљив речник српског језика. Група истраживача с Математичког факултета Универзитета 
у Београду израдила је затим неколико корпуса српскога језика: NETK и SrpKor2003 (Krstev i 
Vitas 2005), неозначене корпусе савременог српског језика (22 милиона појавница); SrpKor2013 
(Утвић 2011), корпус савременог српског језика из различитих домена (122 милиона појавница) 
с библиографским информацијама, као и информацијама о леми и врсти речи; новински кор-
пус SrpLemKor као део корпуса SrpKor2013 (3,7 милиона појавница); корпус прозних тексто-
ва објављених између 1955. и 1990; корпус новинских текстова из дневног листа Политика о 
изборној кризи из 2000. године; корпус пословица Вука Караџића. На интернетској страници4 

2  О формалној граматици српског језика в. Đorđević (2017).
3  Може се преузети са адресе https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1043. Овој и свим осталим везама 

последњи пут смо приступили 18. августа 2019.
4  http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/prezentacija/korpusi.html. 

https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1043
http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/prezentacija/korpusi.html
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Математичког факултета на којој су представљени ови корпуси налази се сучеље за њихову пре-
трагу.

У оквиру пројекта ParCoLab, који израђује Универзитет Тулуз – Жан Жорес у сарадњи с 
Филолошким факултетом у Београду, састављен је паралелни француско-српско-енглески кор-
пус који тренутно садржи текстове с преко 11 милиона појавница (Miletic i dr. 2017; Marjanović i 
dr. 2018), чија се база непрекидно допуњује. На интернетској страници5 овога пројекта, могу се 
пронаћи и ресурси значајни за рачунарску обраду српског језика. Ови ресурси могу се слобод-
но преузети: wikimorph-sr, морфолошки машински читљив речник српског језика од 1.226.638 
облика (Miletic 2017); ParCoTrain, корпус за учење и евалуацију морфосинтаксичке анотације 
и лематизације српског језика од око 150.000 појавница (Miletic 2013); ParCoTrain-Synt, кор-
пус књижевних текстова, лематизован и морфосинтаксички и синтаксички означен, а чија прва 
верзија садржи око 80.000 појавница (Miletic 2018).

Осим ових, поменућемо и ресурсе које су израдили хрватски истраживачи (Agić i dr. 2013; 
Agić i Ljubešić 2015; Ljubešić i dr. 2016)6: паралелни новински корпус CroatiaWeekly од 100.000 
појавница; hrWaC од 1,9 милијарди појавница и srWaC од 894 милиона појавница, корпус хрват-
ских односно српских текстова прикупљених на интернету; корпус текстова из различитих до-
мена hr500k од 500.000 појавница; новински корпус Setimes.HR од 90.000 појавница. Неки од 
ових корпуса означени су морфосинтаксичком и синтаксичком анотацијом, те лематизацијом. 
Корпус Setimes.HR (Agić i Ljubešić 2015) синтаксички је означен у складу с препорукама пројекта 
Universal Dependencies (Nivre i dr. 2015). На интернетској страници доступна је и српска верзија 
корпуса7 прилагођена овим препорукама (Samardžić i dr. 2017). Што се тиче машински читљивих 
речника, ови аутори наводе Хрватски морфолошки лексикон од 3,8 милиона форми, те hrLex 
и srLex који су састављени на основу система за аутоматски превод блиских језика Apertium8 

(Ljubešić i dr. 2016).
Од набројаних ресурса издваја се корпус ParCoTrain-Synt по томе што се може слободно 

преузети, што садржи три нивоа анотације, и, пре свега, што садржи синтаксичку анотацију, која 
недостаје већини осталих ресурса. На овоме корпусу извежбан је модел за парсер, тј. програм 
за синтаксичко означавање, Talismane9 (Urieli 2013), који постиже изузетно високе резултате при 
парсирању књижевних текстова (Miletic 2018: 216). Стога смо као полазну тачку у изради новог 
корпуса узели књижевни корпус ParCoTrain-Synt.

С друге стране, овај корпус се састоји од књижевних текстова, а у литератури се показало 
да модели извежбани на корпусу текстова уског домена немају високе резултате при парсирању 
текстова некога другог текстуалног домена (Nivre i dr. 2007; Gildea 2001; Agić i dr. 2013; Agić i 
Ljubešić 2015). Резултати на основу којих је изведен овај закључак добијени су експериментима 
у којима су се корпуси за учење састојали од новинских текстова. Како бисмо проверили да ли и 
модел научен на књижевним текстовима бележи пад при парсирању текстова из некога другог до-
мена, саставили смо корпус новинских текстова ParCoJour и извели три експеримента (в. Terzic 
2019).

3. KОРПУС PARCOJOUR

Корпус ParCoJour састоји се од 37 новинских текстова од укупно 34.625 појавница из 
једнога недељног (НИН) и једног дневног листа (Данас). Чланци су преузети из разноврсних ру-
брика, а писало их је 28 различитих аутора у периоду од 2007. до 2017. године (Данас), односно 
од 2003. до 2017. године (НИН). Подаци су похрањени у формату XML, а извод из корпуса може 
5  http://parcolab.univ-tlse2.fr/en/about/resources/ 
6  Могу се пронаћи на следећој адреси: https://github.com/ffnlp/sethr  и https://www.clarin.si/repository/xmlui/. 
7  Доступна на адреси: https://universaldependencies.org/. 
8  Сучеље овога система налази се на адреси https://www.apertium.org/index.eng.html?dir=cat-arg#translation. 
9  Може се преузети са адресе: https://github.com/joliciel-informatique/talismane. 

http://parcolab.univ-tlse2.fr/en/about/resources/
https://github.com/ffnlp/sethr
https://www.clarin.si/repository/xmlui/
https://universaldependencies.org/
https://www.apertium.org/index.eng.html?dir=cat-arg#translation
https://github.com/joliciel-informatique/talismane
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се видети у приказу 1. Корпус је означен на три нивоа, која описујемо у одељку 3.1. Успешност 
обраде анализирана је само за синтаксички ниво. Закључци анализе парсирања на глобалном 
нивоу изнети су у одељку 3.2.

Приказ 1 Извод из корпуса ParCoJour: анализа реченице Након тога је интервенисала Британија и 
првобитни француско-немачки предлог је знатно разводњен.

3.1. Означавање корпуса ParCoJour

Корпус прикупљених новинских текстова најпре је означен аутоматски, а затим је ауто-
матска анотација проверена и ручно исправљена. При провери аутоматске анотације водили смо 
се упутствима која предлаже А. Милетић (Miletic 2018): Guide d’annotation morphosyntaxique 
(срп. ‘Упутство за морфосинтаксичку анотацију’), Guide de lemmatisation (срп. ‘Упутство за 
лематизацију’) и Guide d’annotation syntaxique (срп. ‘Упутство за синтаксичку анотацију’). За 
увежбавање алата за морфосинтаксичко означавање коришћен је корпус ParCoTrain-Synt10. И за 
лематизацију и за синтаксичко означавање коришћени су модели развијени у оквиру пројекта 
ParCoLab (Miletic 2018)11. Будући да је сама метода означавања на сва три нивоа потпуно преузе-
та од А. Милетић (Miletic 2018) како бисмо могли упоредити резултате парсирања, у овоме раду 
наводимо само коришћене алате и принципе којима смо се водили при сваком нивоу означавања.

Корпус је аутоматски морфосинтаксички означен помоћу алата HunPOS12 (Halácsy i dr. 2007). 
Како се српски језик убраја у језике са слободним редом речи и како морфосинтаксичка својства 
указују на синтаксичке функције, бољи резултати парсирања постижу се при означавању текста 
који већ садржи детаљну морфосинтаксичку анотацију (в. Agić i Ljubešić 2015; Miletic 2018). Сто-
га су поред врсте речи означена и детаљна морфосинтаксичка својства (род, број, падеж, време, 
лице итд.).

За лематизацију је коришћен алат CST13 (Jongejan i Dalianis 2009). При обради случајева 
који су се јавили приликом лематизације, а који нису могли бити решени помоћу горе наведеног 
упутства, користили смо се једнојезичним речницима српскога језика (РМС и РСЈ).

Корпус је синтаксички означен помоћу парсера Talismane (Urieli 2013), који анализира 
депенденцијална стабла. Приликом овакве анализе, две појавнице повезују се стрелицом у смеру 
од главне (тј. регенса) ка појавници која од ње зависи (тј. депенденса). Тој релацији додаје се назив, 
који у нашем случају представља синтаксичку функцију зависног члана релације и представљен 
је у виду синтаксичке етикете. Како је циљ овога рада анализа синтаксичког означавања и син-
таксичких етикета, објаснићемо поступак провере само овог слоја информација. За проверу и 
исправку синтаксичке анотације користили смо алат Brat14 (Stenetorp i dr. 2012). Сучеље овогa 
програма омогућава визуализацију синтаксичког стабла као у приказу 2.

10  Доступан на следећој адреси: http://parcolab.univ-tlse2.fr/en/about/resources/. 
11  А доступни су на следећој адреси: https://github.com/aleksandra-miletic/serbian-nlp-resources/tree/master/Models/.
12  Доступан на адреси: https://code.google.com/archive/p/hunpos/downloads. 
13  Доступан на адреси: https://github.com/kuhumcst/cstlemma. 
14  Може се преузети са следеће адресе: http://brat.nlplab.org/. 

http://parcolab.univ-tlse2.fr/en/about/resources/
https://code.google.com/archive/p/hunpos/downloads
https://github.com/kuhumcst/cstlemma
http://brat.nlplab.org/
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Приказ 2 Сучеље програма Brat

Стабла су приказана линеарно са стрелицама које воде од регенса ка депенденсу (нпр., 
температура има два депенденса: најниже и на). На свакој стрелици налази се одговарајућа син-
таксичка етикета (нпр., на стрелици која води од предиката су до субјекта температуре налази се 
ознака за субјекат, Suj). Поред синтаксичке етикете, изнад сваке појавнице налази се и детаљна 
морфосинтаксичка етикета (нпр., изнад везника за координацију а налази се одговарајућа ознака 
C_coord). Све етикете које је могуће одабрати за сваку појавницу и за сваку релацију, налазе се у 
претходно дефинисаној конфигурацији којом се алат служи.

Након што је анотација исправљена на трима нивоима, проверена је успешност парсера 
Talismane. Поступак евалуације и закључак изведен из прикупљених резултата дати су у наставку.

3.2. Евалуација корпуса ParCoJour

Метода евалуације такође је преузета од А. Милетић (Miletic 2018) како би резултати били 
упоредиви. Корпус је подељен на три дела: dev (1.596 појавница), train (30.063 појавница) и test 
(3.036 појавница). На делу train увежбан је модел који се затим користи за парсирање дела test. 
Перформансе парсера оцењују се на основу успешности анализе дела test. Део dev служи за 
подешавање услова парсирања. Да би се проверила успешност парсера Talismane (Urieli 2013) 
услед промене текстуалног домена корпуса за учење и корпуса за евалуацију, спровели смо три 
експеримента (в. Terzic 2019). У првом експерименту, парсирали смо корпус ParCoJour помоћу 
модела увежбаног на корпусу ParCoJour (у даљем тексту: експеримент 1). Други експеримент 
подразумевао је парсирање корпуса ParCoJour помоћу модела увежбаног на корпусу ParCoTrain-
Synt (експеримент 2). Коначно, парсирали смо корпус ParCoTrain-Synt помоћу модела увежбаног 
на корпусу ParCoJour (експеримент 3). Резултате ових трију експеримената упоредили смо с ре-
зултатима А. Милетић (2018: 215), који су добијени при парсирању дела test корпуса ParCoTrain-
Synt помоћу модела увежбаног на делу train корпуса ParCoTrain-Synt.

Резултати експеримената показали су да и у случају у којем се књижевни корпус користи као 
корпус за учење, а новински као корпус за евалуацију успешност парсера опада. Међутим, значајан 
је закључак да резултати нису увек бољи уколико се као корпус за учење користи књижевни кор-
пус. За једну од посматраних мера резултати су били бољи уколико је корпус за учење био но-
вински, а не књижевни (Terzic 2019: 601). Овај закључак значајнији је утолико што је коришћени 
књижевни корпус обимнији од новинског. Очекивано би било да парсер увек буде успешнији 
уколико се увежба на обимнијем корпусу. Овим се потврђује значај диверсификације корпуса за 
учење. Резултати парсирања добијени у трима експериментима прилично су задовољавајући у 
поређењу с дотадашњим резултатима. Могуће је, дакле, постићи задовољавајуће резултате при 
парсирању новинског корпуса и олакшати процес стварања новог ресурса.
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4. УСПЕШНОСТ ПАРСИРАЊА КОРПУСА PARCOJOUR НА НИВОУ 
ПОЈЕДИНАЧНИХ ЕТИКЕТА

За мерење успешности парсирања на нивоу појединачних етикета, користимо прецизност, 
одзив и Ф1 меру. Од свих појавница којима је парсер доделио одређену категорију, проценат оних 
које заиста припадају тој категорији назива се прецизност. Од свих појавница у корпусу које за-
иста припадају једној категорији, проценат појавница које је парсер препознао као такве назива 
се одзив. Ф1 мера је хармонијска средина прецизности и одзива, и рачуна се на следећи начин:

одговарајућа ознака C_coord). Све етикете које је могуће одабрати за сваку појавницу и за 
сваку релацију, налазе се у претходно дефинисаној конфигурацији којом се алат служи. 

Након што је анотација исправљена на трима нивоима, проверена је успешност парсера 
Talismane. Поступак евалуације и закључак изведен из прикупљених резултата дати су у 
наставку. 
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За мерење успешности парсирања на нивоу појединачних етикета, користимо прецизност, 
одзив и Ф1 меру. Од свих појавница којима је парсер доделио одређену категорију, проценат 
оних које заиста припадају тој категорији назива се прецизност. Од свих појавница у корпусу 
које заиста припадају једној категорији, проценат појавница које је парсер препознао као такве 
назива се одзив. Ф1 мера је хармонијска средина прецизности и одзива, и рачуна се на следећи 
начин: 

Ф1= одзив+прецизност
одзивпрецизност×

×2  

Парсер Talismane производи, поред обележеног текста, и табелу која садржи наведене мере, 
а назива се „матрица погрешно означених речи“. Реч је о табели у чијој су првој колони 
абецедним редом дате све синтаксичке етикете које се појављују у делу test одговарајућег 
корпуса. Први ред садржи све синтаксичке етикете које је Talismane доделио приликом 
означавања. Број у пресеку колоне и реда говори колико је пута и коју етикету (први ред) 
Talismane доделио уместо етикете која би требало да буде додељена (прва колона). Другим 
речима, сваки ред садржи етикету и расподелу њених појавница према етикетама које им је 
Talismane доделио. 

У овоме одељку најпре представљамо етикете коришћене при парсирању (4.1). Затим 
анализирамо Ф1 мере добијене у свим трима експериментима за одређене синтаксичке етикете 
(4.2). Добијене мере упоређујемо с резултатима парсирања књижевног корпуса на основу 

Парсер Talismane производи, поред обележеног текста, и табелу која садржи наведене мере, 
а назива се „матрица погрешно означених речи“. Реч је о табели у чијој су првој колони абецед-
ним редом дате све синтаксичке етикете које се појављују у делу test одговарајућег корпуса. Први 
ред садржи све синтаксичке етикете које је Talismane доделио приликом означавања. Број у пре-
секу колоне и реда говори колико је пута и коју етикету (први ред) Talismane доделио уместо ети-
кете која би требало да буде додељена (прва колона). Другим речима, сваки ред садржи етикету и 
расподелу њених појавница према етикетама које им је Talismane доделио.

У овоме одељку најпре представљамо етикете коришћене при парсирању (4.1). Затим ана-
лизирамо Ф1 мере добијене у свим трима експериментима за одређене синтаксичке етикете (4.2). 
Добијене мере упоређујемо с резултатима парсирања књижевног корпуса на основу књижевног 
корпуса (4.3). На крају наводимо неколико проблематичних случајева које смо уочили при ручној 
провери аутоматске анотације (4.4).

4.1. Скуп етикета при парсирању корпуса ParCoJour

Као што смо већ напоменули (в. одељак 3.1), за сва три нивоа анотације прихватили смо 
шеме за означавање и скуп етикета које предлаже А. Милетић (Miletic 2018). Скуп синтаксичких 
етикета састоји се од 48 ознака (Miletic 2018: 125–129). Једина измена коју смо унели тиче се 
етикета које садрже елемент Dep. Ове етикете односе се на допуне именице, глагола, придева 
или прилога које нису субјекат, директни или индиректни објекат или предикативне и релативне 
реченице. Састоје се од три елемента: 1) елемента Dep; 2) врсте речи регенса; 3) врсте речи де-
пенденса. Депенденс у овоме случају може бити именица, предлошка група, придев или прилог. 
У нашем скупу, све етикете сведене су на једну која садржи само елемент Dep. Стога се у нашем 
скупу налази 35 синтаксичких етикета. На овај начин смањен је број етикета, али је полазне ети-
кете могуће аутоматски реконструисати будући да морфосинтаксичка анотација у нашем случају 
претходи синтаксичкој. Смањење броја етикета може се оправдати резултатима експеримената 
које је обавила А. Милетић (Miletic 2018: 208–210) с циљем да се одреди оптималан број етикета 
за парсирање. Најбољи резултати добијени су свођењем свих етикета с елементом Dep на једну 
етикету.

Парсер који врши депенденцијалну синтаксичку анализу има предности при анализи језика 
са слободним редом речи као што је српски (Tadić 2007: 87). Међутим, има и неколико недостата-
ка, од којих је највећи то што није могуће обрадити непројективне конструкције. Непројективне 
конструкције су конструкције у којима је депенденс раздвојен од регенса чланом неке друге 
релације (в. приказ 3.1), при чему то води укрштању релација у оквиру депенденцијалног рече-
ничног стабла (Miletic i Urieli 2017). Иако се у свим језицима јављају овакве конструкције, у ви-
сокофлективним језицима и језицима са слободним редом речи, као што је српски, оне су чешће 
(Havelka 2007).
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Како би се решио овај проблем, постоји могућност да се прошири алгоритам који је у ос-
нови алата. А. Милетић (Miletic 2018: 276–278) у решавању овога проблема примењује псеудо-
пројективно парсирање. У овоме приступу, депенденс из сваке непројективне релације повезан је 
с најближом појавницом која му је пројективна у томе стаблу. На етикету се додаје суфикс -nproj 
како би се означило да то није прави регенс. Када Talismane обрађује овакве релације, покреће се 
модул непројективног повезивања који је у стању да одреди прави регенс. Пример непројективне 
конструкције из корпуса ParCoJour и његова псеудопројективна обрада илустровани су на при-
казу 3:

Приказ 3. Пример оригиналне непројективне конструкције (1) и њене псеудопројективне обраде (2)

Реч чију у наведеној зависној реченици зависи од речи појаву према усвојеној шеми за 
означавање. Такво означавање, међутим, доводи до укрштања стрелица у стаблу (приказ 3.1), 
а парсер Talismane не може обрађивати структуре у којима се стрелице укрштају. При псеудо-
пројективном парсирању као регенс се означава прва следећа реч која би могла бити регенс без 
укрштања стрелица. Реч узроковати прва је следећа таква реч у датој реченици. Стрелица ће, 
при оваквом означавању, водити од узроковати до чију, али ће етикета имати додатак -nproj као 
у приказу 3.2.

4.2. Ф1 мере синтаксичких етикета у експериментима с корпусом ParCoJour

За три експеримента која су спроведена, добијене су три матрице погрешно етикетираних 
речи. Изоставили смо етикете15 које се у корпусу за евалуацију појављују мање од 10 пута. Ф1 
мера за етикету Ponct (знак интерпункције) износи 100,00 у трима експериментима. Исту вред-
ност има Ф1 мера за етикету Ref (повратна заменица) у двама екпериментима. Стога смо изоста-
вили и њих. Од 35 етикета, задржали смо 22.

Будући да је обим књижевног корпуса који је коришћен знатно већи од обима новинског 
корпуса и да су на нивоу самог корпуса перформансе парсера опале при промени текстуалног 
домена, очекивали смо да ће се исто десити и с резултатима парсирања на нивоу појединачних 
етикета. Од 22 издвојене етикете, Ф1 мера за 11 (50%) најбоља је у експерименту 1 (модел: 
ParCoJour, тест: ParCoJour). Ф1 мера 7 етикета (31.81%) била је најбоља у експерименту 2 (мо-
дел: ParCoJour, тест: ParCoTrain-Synt). Експеримент 3 (модел: ParCoTrain-Synt, тест: ParCoJour) 
дао је најбољу Ф1 меру за 3 етикете (13,64%). Ф1 мера једне етикете била је иста у првом и 
трећем експерименту. У табели 1 наведене су Ф1 мере за издвојене 22 етикете.

Експеримент 1 2 3 1:2 1:3 2:3
Модел: ParCoJour ParCoJour ParCoTrain-Synt
Тест: ParCoJour ParCoTrain-Synt ParCoJour
Ap 77,46 25,53 22,92 -51,93 -54,54 -2,61
AuxV 99,64 98,59 99,64 -1,05 0 +1,05

15  У даљем тексту под термином етикета подразумевамо синтаксичке етикете. Када се говори о корпусу за евалуацију, 
мисли се на део test одговарајућег корпуса уколико другачије није наглашено.
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ComplPrep 98,91 99,15 98,17 +0,24 -0,74 -0,98
ConjCoord 79,80 84,94 80,98 +5,14 +1,18 -3,96
Coord 85,71 80,23 85,36 -5,48 -0,35 +5,13
Dep 90,33 88,90 86,30 -1,43 -4,03 -2,6
Dep-nproj 63,16 49,12 26,67 -14,04 -36,49 -22,45
DepEx_Dep 0,00 34,15 0,00 +34,15 0 -34,15
Emph 86,36 64,65 79,52 -21,71 -6,84 +14,87
ExtraPred 70,18 49,41 61,54 -20,77 -8,64 +12,13
Juxt 29,63 32,05 50,00 +2,42 +20,37 +17,95
Neg 97,44 98,90 100,00 +1,46 +2,56 +1,1
ObjDir 80,85 86,33 74,47 +5,48 -6,38 -11,86
ObjIndirCas 62,50 77,65 70,59 +15,15 +8,09 -7,06
Polylex 97,56 89,32 93,02 -8,24 -4,54 +3,7
PredCompletive 91,67 93,17 85,14 +1,5 -6,53 -8,03
PredRel 83,87 79,53 80,00 -4,34 -3,87 +0,47
PredSub 79,37 87,45 74,70 +8,08 -4,67 -12,75
PredicNom 75,76 74,19 67,80 -1,57 -7,96 -6,39
Root 93,33 90,20 89,40 -3,13 -3,93 -0,8
Sub 87,63 84,31 88,32 -3,32 +0,69 +4,01
Suj 86,89 79,95 82,03 -6,94 -4,86 +2,08

Табела 1. Ф1 мере етикета у три експеримента

Уколико упоредимо резултате Ф1 мера у експериментима у којима долази до промене тек-
стуалног домена (експерименти 2 и 3), видимо да је Ф1 мера за 12 етикета од укупно 22 боља 
у експерименту у коме је парсер увежбан на новинском корпусу. Ово запажање изненађује пре 
свега због тога што је новински корпус значајно мањег обима од књижевног у експериментима, 
али и оправдава поређења која смо спровели упркос разлици у обиму двају корпуса.

У свим трима експериментима, Ф1 мера прешла је 90 за три етикете: AuxV (помоћни глагол), 
ComplPrep (допуна предлога), Neg (негација). Ф1 мера за етикету Root (корен) не варира много 
и износи око 90. Закључујемо да у нашем случају парсер није имао потешкоћа при означавању 
наведених етикета без обзира на текстуални домен.

Етикете за које Ф1 мера прелази 80 и не варира много кроз експерименте следеће су: Suj 
(веза између предиката и граматичког субјекта), Dep, Polylex (веза између елемената предлошког 
или прилошког израза или сложених везника), Sub (елемент који уводи субординирану реченицу), 
PredCompletive (предикат комплетивне реченице), PredRel (веза између антецеденса и предиката 
релативне реченице), ConjCoord (веза између елемента који претходни везнику за координацију 
и самог везника), Coord (последњи елемент координације или веза између два координирана еле-
мента која нису спојена везником). Координација, релативне и комплетивне реченице убрајају се 
у конструкције проблематичне за парсирање, те постоји више предлога за њихово означавање (Le 
Goffic 2007; Urieli 2014). На основу резултата наших експеримената сматрамо оправданом одлуку 
да усвојимо шему за означавање коју предлаже А. Милетић (Miletic 2018).

Највећа варијација уочава се код етикете Ap (апозиција). У оба експеримента с променом 
домена пад у Ф1 мери виши је од 50 у односу на први експеримент. Разлика у укупном броју 
етикета у деловима test оба корпуса прилично је висока. У test корпусу ParCoJour забележено је 
76 етикета, што чини 2,5%, док је у test корпусу ParCoTrain-Synt забележена 21 етикета, одно-
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сно 0,35%. Дајемо вредности у процентима будући да се обим ова два корпуса знатно разликује. 
Како бисмо проверили да ли разлика у проценту ове етикете у новинском корпусу у односу на 
књижевни узрокује пад резултата при промени домена, проверили смо проценат ове етикете у 
целокупном корпусу. У корпусу ParCoTrain-Synt она се јавља 500 пута (0,61%), док се у корпусу 
ParCoJour појављује 929 пута (2,68%). Овим се потврђује претходна претпоставка. У случају 
два корпуса која смо тестирали, много веће присуство апозиције у новинским текстовима него у 
књижевним један је од узрока пада резултата при промени домена.

Ф1 мера етикета Emph (елемент који изражава наглашавање и зависи од корена реченице) и 
Extrapred (елемент зависан од корена реченице у облику екстрапредикативног прилога) значајно 
опада у експериментима с променом домена, али у складу са интуицијом. Другим речима, Ф1 
мера ових етикета боља је у експерименту без промене домена, а у експериментима с променом 
домена има већу вредност у експерименту у коме је модел извежбан на књижевном корпусу, 
односно обимнијем од два корпуса.

Етикетâ са елементом -nproj у новинскоме корпусу има 4 и појављују се 16 пута (0,53% дела 
test). Оваквих етикета у књижевном корпусу има 14 и појављују се укупно 69 пута (0,88% дела 
test). У корпусима које смо тестирали, непројективне конструкције су бројније и разноврсније у 
књижевноме него у новинском корпусу.

У конструкције проблематичне за парсирање спада и елипса (уп. Miletic 2018: 142–143). 
Корпус ParCoJour садржи 4 различите етикете с префиксом DepEx_ које се појављују укупно 
19 пута (0,62%), док се у корпусу ParCoTrain-Synt, 8 таквих етикета појављује 108 пута (1,38%). 
Међутим, од етикетâ с елементом DepEx_ у нашем корпусу само етикете DepEx_Dep има више 
од десет пута. Ни за једну од њених појавница Talismane није успео да пронађе одговарајући ре-
генс. Елипса је, дакле, чешћа у корпусу ParCoTrain-Synt него у корпусу ParCoJour. Ова етикета 
појављује се исувише ретко да бисмо могли донети неке опширније закључке о њеној обради. 
Можемо само рећи да је парсер имао потешкоћа при њеној обради.

Највише нас, пак, изненађују Ф1 мере за етикете ObjDir (директни објекат), ObjIndirCas 
(индиректни објекат у дативу) и PredSub (предикат субординиране реченице). Најбоље Ф1 мере 
за ове етикете постигнуте су у експерименту у коме је корпус за учење новински, а корпус за 
евалуацију књижевни. Најлошији резултати јављају се у експерименту у коме је корпус за учење 
књижевни, а корпус за евалуацију новински. Да бисмо открили узрок оваквих резултата за етике-
те ObjDir и ObjIndirCas, проверили смо њихову учесталост у оба корпуса, као и у деловима test 
датих корпуса (в. табелу 2).

Етикета ParCoJour ParCoTrain-Synt
test цео корпус test цео корпус

ObjDir 97 (3,19%) 1084 (3,13%) 319 (4,09%) 3473 (4,27%)
ObjIndirCas 11 (0,36%) 166 (0,48%) 91 (1,17%) 868 (1,07%)

Табела 2. Учесталост етикета ObjDir и ObjIndirCas у оба корпуса

Изненађује налаз да је покривеност етикета ObjDir и ObjIndirCas много већа у књижевном 
корпусу, који даје лошије резултате. Из овога закључујемо да је новински корпус у нашим експе-
риментима прилагођенији за обраду ове две функције. Ф1 мере етикете PredSub анализиране су 
детаљније у следећем одељку (4.3), где их поредимо с резултатима парсирања књижевног корпу-
са на основу књижевног корпуса.



Душица Терзић

274

4.3. Поређење Ф1 мера с резултатима парсирања корпуса ParCoTrain-Synt

Овде поредимо Ф1 мере етикета анализираних у претходном одељку с Ф1 мерама етикета 
које се појављују више од десет пута у делу test корпуса ParCoTrain-Synt уколико је обележен на 
основу дела train истог корпуса16. Од 11 етикета које је анализирала А. Милетић (Miletic 2018) 
изоставили смо PredicOpt (именска или придевска допуна необавезно атрибутивних глагола) 
будући да се она у корпусу ParCoJour појављује мање од 10 пута. Ф1 мере из четири експеримен-
та приказане су у табели 3:

Модел : ParCoJour ParCoJour ParCoTrain-Synt ParCoTrain-Synt
Тест : ParCoJour ParCoTrain-Synt ParCoJour ParCoTrain-Synt
Dep 90,33 88,90 86,30 92,96
ObjDir 80,85 86,33 74,47 90,74
ObjIndirCas 62,50 77,65 70,59 85,88
PredCompletive 91,67 93,17 85,14 91,21
PredRel 83,87 79,53 80,00 89,14
PredSub 79,37 87,45 74,70 85,71
PredicNom 75,76 74,19 67,80 78,02
Root 93,33 90,20 89,40 94,31
Sub 87,63 84,31 88,32 88,12
Suj 86,89 79,95 82,03 87,28

Табела 3. Ф1 мере синтаксичких етикета у четири случаја парсирања

Како је покривеност књижевног корпуса боља и како су услови за четврти експеримент 
били оптимални, очекивано је да за сваку етикету резултати буду најбољи управо при парсирању 
књижевног корпуса на основу књижевног модела. То није случај за три синтаксичке етикете. За 
етикете Sub (елемент који уводи субординирану реченицу), PredSub (предикат субординиране 
реченице) и PredCompletive (предикат комплетивне реченице), резултати су бољи у експеримен-
тима с променом домена. Разлика у Ф1 мери, пак, није велика (редом: 0,2; 1,74; 1,96). Такође смо 
проверили учесталост на нивоу целог корпуса за ове три етикете, као и учесталост само на нивоу 
дела test. Резултати су приказани у табели 4:

Етикета ParCoJour ParCoTrain-Synt
test цео корпус test цео корпус

PredSub 37 (1,21%) 417 (1,2%) 118 (1,51%) 1357 (1,67%)
Sub 106 (3,49%) 1171 (3,38%) 305 (3,91%) 2629 (3,24%)

PredCompletive 79 (2,6%) 831 (2,4%) 163 (2,09%) 1252 (1,54%)
Табела 4. Учесталост етикета PredSub, Sub и PredCompletive у оба корпуса

За разлику од апозиције, етикете Sub, PredSub и PredCompletive јављају се релативно 
једнако често у оба корпуса, те не можемо закључити да је новински корпус кориснији за анализу 
ових функција. Поред тога, скоро све Ф1 мере за ове етикете прелазе 85,00. Из овога закључујемо 
да су ове релације једноставне за парсирање без обзира на текстуални домен корпуса.

16  Потребно је нагласити да су резултати за четврти експеримент А. Милетић (Miletic 2018), за разлику од наших 
резултата, добијени у оптималним условима парсирања. За више детаља в. Terzic (2019: 599).
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4.4. Проблеми при анотирању новинског корпуса

Као што је раније објашњено (в. одељак 1), при обележавању корпуса ParCoJour на свим 
трима нивоима најпре је израђена аутоматска анотација која је затим исправљена ручно да би 
се створила референтна анотација. Ручну проверу аутоматске анотације обавила је ауторка за 
сва три нивоа, док је синтаксичку анотацију проверила и ауторка корпуса ParCoTrain-Synt. При 
ручној провери јавиле су се разне потешкоће. Многе структуре могуће је тумачити двојако. Као 
пример наводимо конструкцију подвучену у следећој реченици: Један од највећих пројеката — 
коришћење војног аеродрома Поникве у цивилне сврхе, а на коме је још увек затрпано осам ави-
она домаћег ваздухопловства и где се налазе средства из времена НАТО бомбардовања, такође 
је прихваћен. Прво тумачење подразумева координацију између придева војног и релативне ре-
ченице преко везника а. Друго је тумачење да је придев војног, у ствари, антецеденс релативне 
реченице. Како тумачити овај случај једно је од питања која остају отворена.

 Поред структура које се могу тумачити на више начина, јавиле су се и потешкоће које су 
изостале приликом анализе књижевног корпуса. Представљамо их овде како бисмо покушали да 
издвојимо још неке особености новинског корпуса. Могуће је да ове особености доприносе паду 
учинка парсера при промени домена у претходним експериментима.

Једна од особености новинских текстова које смо анализирали јесте учесталост различи-
тих типова грешака, од словних до граматичких и стилских. Такве грешке нисмо исправљали у 
самоме тексту будући да је неопходно научити програм да обрађује аутентичне текстове. Другим 
речима, програм ће нужно при употреби бити суочен с грешкама, те је неопходно у истим усло-
вима спровести и све анализе.

Исто тако, неки случајеви нису се јавили при обради књижевног корпуса, те се нису нашли 
ни у упутству које је коришћено при исправци (Guide d’annotation syntaxique, Miletic 2018), одно-
сно шема за означавање и конфигурација за алат Brat не предвиђају њихову обраду. Један од њих 
су именице и придеви који се не деклинирају (нпр. у порше кабрију, беби опрема), а чија је уче-
сталост велика у корпусу ParCoJour. Морфосинтаксичке етикете за именице и придеве који се не 
деклинирају не налазе се у конфигурацији за синтаксичко означавање текстова на српском језику 
помоћу алата Brat. Дакле, било је потребно унети их накнадно. Други пример је конструкција без 
обзира на чињеницу да ли они користе мобилне телефоне или не. Подвучена реченица је индирек-
тна упитна реченица чији је регенс именица чињеница. Међутим, конфигурација за алат Brat не 
предвиђа могућност да индиректна упитна реченица буде подређена именици. Како је ова врста 
реченица подврста комплетивних, означавамо их као комплетивне пре него што се конфигурација 
промени.

Приликом ручне исправке анотације новинских текстова уочене су неколике новине у 
односу на обраду књижевних текстова. Предност система надгледаног машинског учења је у 
могућности да се такве новине брзо и без великих промена унесу у конфигурацију самог система. 
Наредна етапа је да се то уради. Ово је још један од аргумената у прилог одлуци да се направи 
корпус новог текстуалног домена.

5. ЗАКЉУЧАК

Да бисмо допринели развоју ресурса за рачунарску обраду српскога језика, створили смо 
корпус новинских текстова ParCoJour17. ParCoJour је означен на три нивоа по угледу на корпус 
књижевних текстова ParCoTrain-Synt. Овај књижевни корпус коришћен је за стварање модела 
за аутоматску анотацију новинског корпуса, која је затим исправљена ручно. Међутим, ранији 
радови показали су да долази до пада перформанси парсера уколико се текстуални домени кор-
пуса за учење и корпуса који треба означити разликују. Стога смо на тако означеном новом кор-

17  Корпус је доступан за преузимање на следећој адреси: http://parcolab.univ-tlse2.fr/en/about/resources/.

http://parcolab.univ-tlse2.fr/en/about/resources/
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пусу спровели експерименте адаптације домена. У поменутим експериментима мерен је учинак 
парсера Talismane уколико се ова два корпуса користе као корпус за учење, односно корпус за 
евалуацију. До пада перформанси парсера дошло је и у овим условима. У овоме раду продубили 
смо започету анализу не бисмо ли издвојили потенцијалне узроке пада резултата и особености 
новинског корпуса.

Анализом Ф1 мера за синтаксичке етикете у спроведеним експериментима издвојили смо 
етикете које је парсер успешно препознао при анотацији новинског корпуса и оне код којих је 
имао потешкоћа. С једне стране, у проблематична питања за парсирање убрајају се координација, 
релативне и комплетивне реченице, а постоји више предлога за њихово означавање. У нашим 
експериментима парсер је постигао високе резултате при анализи ових конструкција, те сматра-
мо оправданом одлуку што смо усвојили шему за означавање коју предлаже А. Милетић (Miletic 
2018).

С друге стране, највеће потешкоће јавиле су се при анализи елипсе и непројективних 
конструкција. На који начин би требало анализирати елипсу тешко је питање како при ручном 
означавању, тако и при аутоматском. Парсер који смо користили у овоме раду није у стању да 
анализира непројективне конструкције којих у високофлективном језику са слободним редом 
речи, као што је српски, има довољно да могу утицати на перформансе парсера. Притом, ове 
конструкције биле су доста бројније и разноврсније у књижевном, него у новинском корпусу, те 
можемо рећи да су у нашем случају у овом смислу књижевни текстови сложенији. У конкретној 
ситуацији, књижевни корпус означен на три нивоа, иако уског текстуалног домена, био је од ко-
ристи за стварање корпуса другог домена.

Насупрот очекивањима, неке од Ф1 мера биле су боље у експерименту у којем је модел 
научен на новинском, а тестиран на књижевном корпусу. За етикете Sub (елемент који уводи 
субординирану реченицу), PredSub (предикат субординиране реченице) и PredCompletive (пре-
дикат комплетивне реченице), резултати су бољи у експериментима с променом домена него без 
промене. Ове етикете јављају се релативно једнако често у оба корпуса, те не можемо закључити 
да је новински корпус прилагођенији за овакве етикете. С друге стране, скоро све Ф1 мере за ове 
етикете прелазе 85,00. Из овога закључујемо да су ове етикете једноставне за парсирање без об-
зира на текстуални домен корпуса.

За разлику од наведених етикета, етикете код којих је промена домена највише утицала 
на резултат јесу Ap (апозиција) ObjDir (директни објекат) и ObjIndirCas (индиректни објекат у 
дативу). Апозиција је знатно учесталија у новинском тексту него у књижевном. Највише су нас 
изненадиле Ф1 мере за етикете ObjDir (директни објекат) и ObjIndirCas (индиректни објекат у 
дативу). Најбоље Ф1 мере за ове етикете постигнуте су у експерименту у коме је модел створен 
на основу новинског корпуса, а корпус за евалуацију књижевни. Изненађује, пак, то што је по-
кривеност ових етикета много већа у књижевном корпусу, који даје лошије резултате. Из овога 
закључујемо да је новински корпус у нашем случају кориснији за обраду ове две функције.

Поред особености новинског корпуса које смо издвојили на основу Ф1 мера, уочили смо 
особености и приликом провере аутоматске анотације. Прво, уочене су грешке у новинском кор-
пусу које могу утицати на перформансе парсера. Грешке могу бити на свим нивоима, од словних 
до стилских и граматичких. Коначно, неки случајеви нису се јавили при обради књижевног кор-
пуса, те шема за означавање није предвидела њихову обраду. Могућност брзе адаптације шеме за 
означавање за нове случајеве једна је од предности рада на корпусу новог текстуалног домена у 
представљеним условима.
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PERFORMANCES DU PARSER TALISMANE AU NIVEAU D’ÉTIQUETTES SYNTAXIQUES  
LORS DU PARSING DU CORPUS PARCOJOUR

Résumé

Dans cet article, nous présentons le corpus serbe de 37 textes journalistiques, ParCoJour. Il est composé 
de 34 625 tokens et il est doté de trois couches d’annotation : l’annotation morphosyntaxique, la lemmatisation et 
l’annotation syntaxique. Pour annoter ce corpus, nous nous sommes serviе d’outils d’apprentissage automatique 
supervisé entraînés sur un treebank littéraire serbe, ParCoTrain-Synt. L’état de l’art dans le parsing du serbe 
est atteint lorsque ce corpus est utilisé comme corpus d’entraînement du parser Talismane. Le domaine textuel 
de ParCoTrain-Synt étant néanmoins restreint, nous pouvons poser la question de l’efficacité de cette méthode. 
Trois expériences d’adaptation de domaine ont été menées afin de répondre à cette question : 1) parsing du corpus 
journalistique avec un modèle entraîné sur le corpus journalistique ; 2) parsing du corpus journalistique avec un 
modèle entraîné sur le corpus littéraire ; 3) parsing du corpus littéraire avec un modèle entraîné sur le corpus jour-
nalistique. Les résultats ont aussi été comparés à ceux du parsing du corpus littéraire avec un modèle entraîné sur 
le corpus littéraire. Les expériences ont attesté la chute dans les performances de Talismane lors de l’adaptation 
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de domaine. Le but de cet article est l’identification des fonctions syntaxiques particulières qui ont pu provoquer 
cette chute. Nous avons identifié les constructions syntaxiques qui ont posé problème au parser. Il s’agit de l’ellipse 
et des constructions non-projectives qui sont plus nombreuses et plus variées dans le corpus ParCoTrain-Synt. 
En revanche, les f-mesures des étiquettes ObjDir et ObjIndirCas ont été les plus élevées dans l’expérience où 
ParCoJour servait de corpus d’entraînement. Par conséquent, nous considérons que le corpus journalistique est 
mieux adapté au traitement de ces relations de dépendances. Nous avons identifié une autre particularité du corpus 
journalistique par rapport au corpus littéraire : l’apposition est considérablement plus fréquente dans le corpus 
ParCoJour que dans le corpus ParCoTrain-Synt, ce qui aboutit à un meilleur traitement de cette fonction dans 
ParCoJour.

Mots clés: traitement automatique des langues, corpus, parsing, étiquettes syntaxiques, adaptation de domaine, 
langue serbe
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UČENJE STRANOG JEZIKA U VOJSCI: SLUČAJ ARAPSKOG

Promene na polju međunarodne bezbednosti uslovljavaju bolje poznavanje socijalnih i kulturnih prilika, a naročito 
jezika naroda zemalja u koje se šalju pripadnici vojske. Arapski jezik je jedan od šest službenih jezika u Ujedi-
njenim nacijama i njime govori više od 422 miliona ljudi. Geografski posmatrano, rasprostranjen je na Srednjem 
i Bliskom istoku i u Severnoj Africi, i službeni je jezik u 26 zemalja. S obzirom na to da su zemlje Bliskog istoka 
poslednjih decenija poprišta ratnih sukoba i međunarodnih vojnih i mirovnih operacija, poznavanje arapskog za 
pripadnike vojske, naročito onih zemalja koje su na čelu vojnih operacija, postaje jedan od prioriteta. Cilj ovog 
rada je, najpre, da prikaže značaj poznavanja engleskog jezika za pripadnike vojske koji dolaze iz neengleskog 
govornog područja, kao i da pruži uvid u načine podučavanja arapskog jezika kao stranog za pripadnike vojske u 
Sjedinjenim Američkim Državama i da, u kraćim crtama, predstavi učenje arapskog jezika pri vojsci u Engleskoj 
i Republici Srbiji.

Ključne reči: arapski jezik, engleski jezik, vojska, nastava stranog jezika

1. MEĐUNARODNI ODNOSI I JEZIK

Savremeni tokovi na međunarodnom bezbednosnom planu predstavljaju deo veoma složenih 
procesa globalizacije koja uključuje i ekonomiju i sociologiju i kulturu i sve ostale aspekte koji su deo 
multidimenzialnog povezivanja. Uloga jezika u ovim procesima je izuzetno velika, međutim, pitanje 
upotrebe tzv. zajedničkog jezika koji će svi učesnici da koriste više nije aktuelno s obzirom na to da 
je engleski jezik već stekao status lingua franca u gotovo svim oblastima. Jezik može da stekne status 
globalnog jezika ne zbog brojnosti njegovih govornika već zbog uticaja, a donekle i ugleda koji ima na 
međunarodnom planu.

It has been proved that there is a strong relationship between linguistic domination and cultural power. 
Without a strong basis (political, military or economic), no language can become an international means of 
communication... A language does not get a global character because of its intrinsic properties, of its vo-
cabulary or because it was once associated with a great literature, culture or religion. All these can be only 
some motivating factors for learning that language. A language achieves an international statute thanks to 
one prior reason, and that is the political power of its speakers, and, to be more specific, the military power 
of its speakers. (Condurache, 2005: 4)

Engleski jezik je neophodan jezik i u oblastima vojnih tema s obzirom na to da je on sredstvo 
komunikacije u međunarodnim misijama. „Mirovne operacije, gotovo po definiciji, podrazumevaju vi-
šenacionalne snage, što iz jezičke perspektive znači postojanje različitih jezika na kojima se obavlja 
komunikacija” (Markoš, 2011: 173). Da bi se ovaj jaz premostio i da bi se omogućila nesmetana i ned-
vosmislena komunikacija svih učesnika date misije, engleski jezik je postao jezik interoperabilnosti. 
Čak je i u novijoj istoriji dolazilo do velikih vojnih propusta i grešaka usled loše komunikacije i jezičkog 
nerazumevanja, te je na međunarodnom nivou izgrađen sistem jezičke interoperabilnosti. Jezička inte-
roperabilnost podrazumeva zajedničko obavljanje aktivnosti pripadnika različitih vojski koje se postiže 
poznavanjem istog jezika, a s obzirom na ulogu i značaj engleskog, može se zaključiti da se u većini 
situacija postiže poznavanjem upravo engleskog jezika (Markoš, 2011:173).
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1.1. Engleski jezik u srpskom vojnom školstvu

Učenje stranih  jezika pri srpskim vojnim institucijama ima dugu tradiciju, još od osnivanja Arti-
ljerijske škole 1850. godine kada su se najpre učili francuski, a potom i nemački i ruski jezik.

Tokom druge polovine 19. i prve polovine 20. veka, u vojnim školama Kneževine, odnosno Kraljevine 
Srbije i Kraljevine Jugoslavije strani jezici nisu bili samo deo redovnih sadržaja u obrazovanju srpskih 
i jugoslovenskih oficira nego i preduslov za uspešno praćenje stranih iskustava i vojne teorije razvijenih 
evropskih zemalja, kao i za prevođenje strane vojne literature i školovanja domaćih oficira u inostranstvu. 
Kako su vojna misao i praksa zemalja nemačkog govornog područja (Nemačke i Austrije), Francuske i 
Rusije najviše uticali na organizaciju, modernizaciju, naoružanje, vojnu misao i doktrinu srpske i jugoslo-
venske vojske, to je izučavanje jezika ovih zemalja u domaćim vojnim akademijama u ovom period bilo 
preovlađujuće. (Zorić, Đukić, 2010: 233)

Nakon Drugog svetskog rata engleski preuzima ulogu vodećeg jezika u međunarodnim odnosima 
i u srpskim vojnim obrazovnim institucijama se posvećuje velika pažnja učenju ovog jezika. Godine 
1952. osnovana je Škola stranih jezika JNA koja je uspešno sprovodila edukaciju oficirskog kadra i koja 
je 1992. godine prilikom reforme vojnog školstva formalno ukinuta, ali je njen kadar prešao na Katedru 
stranih jezika na Vojnoj akademiji.1 Radi zadovoljavanja savremenih potreba i vojne funkcionalnosti 
2006. godine otvoren je Centar za strane jezike Ministarstva odbrane.

Motivi za učenje engleskog jezika u VS (Vojsci Srbije) su različiti: učešće oficira RS u međuna-
rodnim misijama, partnerstvima za mir, školovanje oficira u inostranstvu. U međunarodnim mirovnim 
operacijama trenutno učestvuje 292 pripadnika VS. Od toga u 5 mirovnih misija pod pokroviteljstvom 
UN trenutno je 260 pripadnika, u Libanu, Centralnoafričkoj Repubici, na Kipru, u DR Kongu i na Bli-
skom istoku. U vojnim operacijama Evropske unije je angažovano 32 pripadnika VS i to u Somaliji, 
Centralnoafričkoj Republici i Maliju.2 Učešće pripadnika vojski različitih zemalja u međunarodnim mi-
sijama zahtevao je odlično znanje engleskog kao jezika interoperabilnosti. Uz pomoć Britanskog saveta 
1996. godine pokrenut je Projekat učenja engleskog jezika za mirovne operacije (PEP – Peacekeeping 
English Project) u koji se Srbija uključila 2002. godine i svoje aktivnsti je usmerila ka obezbeđivanju 
uslova za efikasno učenje engleskog jezika prema međunarodnim standardima. Osnovan je i Centar za 
samostalno učenje engleskog jezika 2003. godine, osavremenjena je litaratura za potrebe učenja engle-
skog jezika pri vojsci, obučeni su nastavnici i stvoreni uslovi za uključivanje u internacionalne misije i 
proveru znanja prema STANAG 6001.3

Iz PEP programa pokrenut je 2005. godine Program za osposobljavanje u oblasti engleskog je-
zika ‒ PELT(Markoš, 2001: 174-175). Opšti cilj ovog projekta definisan je na zvaničnoj internet strani 
i on kroz sisteme „školovanja i usavršavanja u Ministarstvu odbrane Republike Srbije i Vojske Srbi-
je, jeste obezbeđenje institucionalne podrške kadrovanju, dalje vođenje kadra Ministarstva i Vojske u 
profesionalnoj službi i dostizanje odgovarajuće interoperabilnosti za angažovanje u multinacionalnom 
okruženju”( http://www.smesta.mod.gov.rs/o_projektu_pelt.2.html). U sklopu PELT-a nastao je i proje-
kat SMESTA (Standards in Military English and Serbian Terminology Access) koji na svojoj internet 
strani pruža, bez naknade ili registracije korišćenje englesko-srpskog i srpsko-engleskog rečnika vojnih 
termina4 i skraćenica. Pored toga, dostupna je i Zbirka ustanovljenih formata vojne korespondencije.5

1  Više o učenju stranih jezika pri VS u dvojezičnoj monografiji Zorić, M., Đukić, S. (2010). Srpsko vojno školstvo. Beograd: 
Ministarstvo odbrane Republike Srbije. na stranama 233-240.

2  Informacije dostupne na http://www.vs.rs/sr_lat/clanak/07A0D2B8CFFC11E5A7C800163E135070/aktuelne-mirovne-
operacije.

3  STANAG 6001 predstavlja opšti okvir za jezike koji se upotrebljavaju u NATO-u, međutim standardi koje je NATO propisao 
u najvećoj meri su razvijani za engleski i njima se određuju nivoi jezičke sposobnosti pripadnika vojske.

4  Rečnik: http://www.smesta.mod.gov.rs/pretraga.1.html.
5  Formati vojne prepiske: http://www.smesta.mod.gov.rs/formati_vojne_prepiske.42.html.
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Na Katedri sa strane jezike Vojne akademije izvodi se nastava engleskog kao obaveznog i nemač-
kog, francuskog, ruskog i italijanskog kao izbornog predmeta.6 Pored toga sprovode se i kursevi srpskog 
jezika za pripadnike stranih vojski. 

2. NEOPHODAN UVOD U ARAPSKI JEZIK

Iako je učenje engleskog jezika među pripadnicima vojnih struktura tokom poslednjih nekoliko 
godina u ekspanziji, pripadnici vojski engleskog govornog područja sve više pažnje posvećuju učenju 
arapskog i drugih stanih jezika. Iskustvo iz misija u Afganistanu i Iraku su pokazala da nije dovoljno 
poznavanje maternjeg, engleskog, već je znanje jezika i običaja datih naroda neophodnost za pripadnike 
vojske SAD-a i Engleske.

Arapski jezik je jezik Kurana, svete knjige muslimana, a takođe je tokom svog zlatnog perioda 
služio kao medijum za prenos znanja iz Grčke u druge zemlje Evrope. On je jezik kojim komunicira-
ju Arapi iz različitih delova arapskog sveta, pa stoga predstavlja i potentan faktor arapskog jedinstva 
(Emery, 1983: 85). Iako neki naučnici i lingvisti smatraju da je status arapskog jezika sličan statusu koji 
ima latinski, mnogi se ne bi složili sa tom konstatacijom jer ovakvo stanje vide kao potencijal za jezički 
razvoj. Za arapski jezik se vezuje sociolingvistička pojava diglosije. Ovu, stabilnu, diglosiju karakteriše 
postojanje književnog arapskog jezika (ar. al-fuṣḥa), koji se sve češće naziva i savremeni ili standar-
dni arapski, koji je postavljen kao viši varijetet, i regionalnih dijalekata (ar. al-ʽamiyya), posmatranih 
kao niži idiom. „Arapima je maternji jezik upravo taj lokalni govor, koji spontano nauče u porodici i 
neposrednom životnom okruženju, dok književnim/standardnim arapskim jezikom u manjoj ili većoj 
meri pasivno i aktivno ovladaju kroz proces šire socijalizacije, obrazovanja i školovanja“ (Tanasković 
i Mitrović, 2005: 13).

Iako su prema Fergusonovoj definiciji iz 1959. godine o diglosiji preuzeti termini viši i niži va-
rijetet, u arapskom jeziku podela je komplikovanija jer između njih ima mnogo prelaznih varijeteta. 
Činjenica je da ovaj sociolingvistički fenomen predstavlja veliku prepreku za uvođenje inovacija u jezik 
i teškoću za nastanak precizne naučno-tehničke terminologije, ipak, postoji mišljenje nekih lingvista da 
ukoliko je arapski sve do perioda dekadencije mogao da bude jezik jedne velike imperije, sigurno može 
da odgovori i na savremene potrebe. Bilo da se doživljava kao kočnica razvoja jezika ili potencijal za 
njegovo obogaćivanje 

relativna stabilnost u načelu inače nestabilne i protivrečne konfiguracije diglosije, čiji jedan („viši“) pol 
predstavljen opštearapskim savremenim književnim (standardnim) jezikom, a suprotni („niži) mozaikom 
lokalnih govora, narečja i dijalekata, uz fluidnu vertikalnu gamu komunikacijskih registara i horizontal-
nu mapu regionalnih afiniteta, zadugo će još biti sociolingvistička stvarnost arapskog sveta. (Tanasković, 
1984: 126-127)

Anvar Čejne (Anwar Chejne) je 1969. godine, baveći se slavnom prošlošću arapskog, rekao da je 
arapski jezik jedno od čuda istorije, a Inizan ga je 1999. godine smatrao pravim čudom arapske ekspan-
zije jer je gotovo jedinstven slučaj evolucija arapskog od jezika, uglavnom poezije (pre pojave islama), 
pa sve do jezika prenosioca znanja iz različitih nauka (Al-freihat, 2017: 217).

Ovako složena situacija arapskog u velikoj meri oslikava i društeno i ekonomsko  stanje savre-
menih arapskih zemalja koje su se polovinom prošlog veka oslobodile od kolonizatora i najšire posma-
trano, rezultat je geografske rasprostranjenosti arapskih zemalja, kao i stranih uticaja na jezik. Nakon 
pada Bagdada i Kaira, koji su predstavljali arapske ekonomske i kulturne centre,  pod vlast Osmanlija, 
dolazi do zamene arapskog jezika turskim jezikom u svim oblastima javne komunikacije i administraci-

6  Iako je ova informacija o učenju stranih jezika pri VS preuzeta sa zvanične internet strane Vojne akademije http://www.
va.mod.gov.rs/cms/view.php?id=16477, prilikom istraživanja za ovaj rad pronađen je podatak da se na Katedri sprovodi i 
nastava grčkog jezika kroz petomesečni intenzivni kurs:  http://www.odbrana.mod.gov.rs/specijalni%20prilog/8/008_015_
Ucenja%20stranih%20jezika.pdf.
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je. Posledice su bile dalekosežne. Arapski jezik je na taj način izgubio mogućnost da se razvija u skladu 
sa savremenim potrebama društva. Tokom 19. veka velike evropske sile, Francuska, Velika Britanija i 
Italija širile su svoj uticaj u zemljama arapskog sveta. Francuska je tridesetih godina 19. veka kolonizo-
vala Alžir, potom Tunis i Maroko, a Velika Britanija je do polovine 19. veka imala punu kontrolu nad 
Egiptom i Sudanom, nakon što je prethodno osvojila Aden. Italija je svoju vlast proširila na Libiju.

Poznavanje ovog istorijskog okvira danas je neophodno za razumevanje činjenice o postojanju 
dve osnovne sfere arapskog sveta, jedne koja se razvijala pod uticajem engleskog i druge pod uticajem 
francuskog jezika. Razvoj stručne, naučno-tehničke terminologije u arapskom je u velikoj meri uslov-
ljen uticajem ova dva jezika. Proces tvorbe stručnih termina u arapskom predstavlja veoma složen pro-
ces jer se u najvećoj meri odvija vođen idejom panarabizma koja se sve više  u praksi pokazuje kao ideja 
koju je nemoguće u potpunosti sprovesti.

U osnovi savremenog razvoja jezika je proces arabizacije koji nema ujednačenu definiciju u svim 
delovima arapskog sveta. Jedan od osnovnih ciljeva arabizacije je da arapski učini jezikom sposobnim 
da odgovori na potrebe savremenog društva i inovacija na naučno-tehničkom planu, a jedan od njenih 
osnovnih problema vezuje se za neujednačenu terminologiju. Nedoslednosti u implementaciji termina, 
u jezičkom planiranju, različiti pristupi u tvorbi termina u akademijama, različite metode i kriterijumi 
arabizacije širom arapske domovine, kao i problem arabizacije u školstvu, naročito na nivou visokog 
školstva (s obzirom na to da se na mnogim univerzitetima predavanja održavaju na stranim jezicima) 
predstavljaju prepreke sa kojima se arabizacija susreće. Ovaj proces smatra se jednim od najproduktiv-
nijih u tvorbi neologizama jer se njime čuva čistota arapskog jezika, u smislu forme, i bogati se vokabu-
lar, standardizuje se naučno-tehnička terminologija i može da doprinese revitalizaciji arapsko-islamskog 
nasleđa (Elmgrab, 2011:496). 

2.1. Arapski jezik u vojnom školstvu zemalja engleskog govornog područja

Značaj koji je engleski dobio zahvaljujući ekonomskoj nadmoći u moderno doba zemalja u koji-
ma je on zvanični jezik, naročito SAD-a,  i ranijeg nadmenog odnosa njegovih govornika prema društvi-
ma neengleskog govornog područja najbolje je opisana u ozbiljnoj šaljivoj izreci Ko govori tri jezika, on 
je trilingvalan, ko govori dva jezika je bilingvalan, a ko govori jedan jezik (engleski), taj je Amerikanac.7  
Poslednjih decenija ova izreka ne nalazi uporište kakvo je imala.

Pri Ministarstvu odbrane SAD-a osnovan je Centar za strane jezike (Defence Language Institute 
Foreign Language Center - DLIFLC). Škola iz koje je kasnije izrastao ovaj centar osnovana je 1941. 
godine u Presidiu u San Francisku kao tajna škola sa 4 nastavnika i 60 učenika koji su u najvećoj meri 
bili druga generacija Japanaca u SAD-u i koji su u njoj usavršavali japanski. Vrlo brzo škola je nazvana 
Vojna obaveštajna jezička škola (MISLS – Military Intelligence Service Language School). Iz nje je 
izašlo više od 6000 učenika koji su posle služili u ratu i okupaciji Japana.

Završetkom Drugog svetskog rata, došlo je do promena na međunarodnom bezbednosnom planu. 
Škola je preseljena u Presidio u Monterej  pod imenom Vojna škola za jezike i tokom Hladnog rata je 
doživela ubrzan razvoj zaposlivši kao nastavnike maternje govornike više od 30 jezika. Najveći jezički 
program je tada posvećen ruskom, potom kineskom, korejskom i nemačkom.8

Danas ovaj centar predstavlja najveću školu stranih jezika Ministarstva odbrane SAD-a u kojoj se 
odvijaju kursevi brojnih jezika u trajanju od 24 do 64 nedelje u zavisnosti od zahtevnosti i težine datog 
jezika.  Jezici su podeljeni u 4 kategorije i oni koji spadaju u jezike 1. i 2. kategorije su francuski, španski 
i indonežanski i kursevi ovih jezika traju 36 nedelja. Jezici 3. kategorije su hebrejski, farsi, ruski, tagalog 
(filipinski) i urdu čiji kursevi traju 48 nedelja, dok su jezici 4. kategorije standardni arapski (eng. MSA 

7  Izreka nepoznatog autora, dostupna na mnogim internet stranama, npr.: https://www.keepinspiring.me/america-quotes-usa/.
8  Sve informacije su dostupne na zvaničnim stranama instituta: https://www.dliflc.edu/ i https://sr-rs.facebook.com/pg/

DLIFLC/about/?ref=page_internal.
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– Modern Standard Arabic), dijalekti egipatski, levantski i irački, potom kineski (mandarinski), korejski 
i paštu.9 Pored ovih jezika dostupni su i portugalski, turski, pandžabi, srpski/hrvatski i mnogi drugi.

Specifičnost arapske sociolingvističke situacije prilikom organizovanja kurseva na ovom institutu 
nije zanemarena, a kao nastavnici različitih dijalekata arapskog rade maternji govornici. Pored savla-
davanja jezika, vojnici pre odlaska na teren dobijaju detaljne informacije u priručnicima i brošurama  o 
uređenju, kulturi, religiji i mnogim drugim aspektima država i zajednica u koje se šalju. Zemlje arapske 
domovine su poslednjih decenija poprište stalnih sukoba i građanskih ratova i mesta su na koja se šalju 
američke vojne trupe u različite vojne misije.10 Neki od pripadnika vojske SAD-a koji se šalju u sklopu 
tih misija u arapske zemlje postaju tzv. arapski lingvisti nakon veoma intenzivne jezičke obuke u Centru 
za strane jezike Ministarstva odbrane. Materijali koji se koriste u nastavi stranih jezika u velikoj meri 
dostupni su online na internet strani Instituta i sastoje se iz dva dela: osnovni i napredni.

U osnovne materijale koji su svima dostupni ubrajaju se Headstart 2 koji sadrži oko 1000 naj-
frekventnijih fraza i termina na mnogim jezicima, a za arapski su dostupni na standardnom arapskom 
i dijalektima egipatskom, levantskom, marokanskom, sudanskom i jemenskom. Nije otvoren pristup 
svim materijalima, već samo nekim, a o tome koliko su sadržajni govori činjenica da fajlovi za svaki je-
zik, odnosno dijalekat zauzimaju između 2 i 3 GB memorije. U osnovne materijale ubraja se i Kulturna 
orijentacija (Cultural Orientation) koja je dostupna na engleskom jeziku i za Alžir, Egipat, Irak, Jordan, 
Kuvajt, Levant, Libiju, Maroko, Saudijsku Arabiju, Sudan, Siriju, Tunis i Jemen i sadrži informacije o 
državi, religiji, tradiciji, životu u urbanim i ruralnim sredinama i porodičnom životu. Nakon čitanja svih 
ovih detaljnih informacija moguće je popunjavanje upitnika i procena stečenog znanja. Takođe, kao 
dopuna znanja o različitim zemljama služe materijali pod nazivom Legende i narodne priče (Legends 
& Folktales) i predstavljaju po jednu karakterističnu priču u vidu animiranog filma za svaku zemlju čiji 
se jezik podučava na Institutu.

U sadržajnije i složenije materijale koji služe za nadogradnju stečenog znanja spada GLOSS (Glo-
bal Language Online Support System) u kojem je sadržano oko 1000 lekcija za savremeni arapski jezik 
i egipatski, irački, levantski, sudanski i jemenski dijalekat na srednjem i naprednom nivou sa akcentom 
na slušanju i čitanju. Materijali su pretraživi po temama od ekonomskih, kulturnih, socijalnih, pa sve 
do uskostručnih bezbednosnih i vojnih. Telefonski razgovori takođe predstavljaju skup materijala koji 
su dostupni samo za španski i savremeni arapski i dijalekte egipatski, irački i levantski i sadrži preko 
300 snimaka telefonskih razgovora na arapskom na različitim nivoima, od osnovnog do naprednog. Da 
bi se što bolje savladao izgovor arapskih reči dostupni su i materijali pod nazivom Accents Library za 
savremeni arapski i dijalekte egipatski, irački, jordanski, libanski, libijski, palestinski, saudijski, sudan-
ski, sirijski i tuniski. Materijal koji je dostupan samo za arapski jezik je arapska gramatika (The Arabic 
Grammar Search) koji pruža objašnjenja različitih gramatičkih jedinica u pisanoj formi ili putem video 
snimka.

Pre odlaska u vojnu misiju, vojnici prolaze dodatnu obuku i dobijaju materijale pod nazivom 
Pribor za jezičko preživljavanje (Language Survival Kits) u kojima se nalazi oko 3000 stručnih fraza iz 
oblasti vojnih tema, oružja, vojne policije, vojno-civilnih odnosa. Tekstovi i audio snimci su dostupni na 
engleskom sa prevodima na savremeni arapski jezik, ali i alžirski, egipatski, irački, jordanski, levantski, 
libijski, marokanski, saudijski, sudanski, sirijski, tuniski i jemenski dijalekat.11

Iako su SAD 2011. godine povukle veliki broj vojnika iz Iraka, američki marinci ipak u najvećoj 
meri uče arapski i to uglavnom standardni arapski jezik upravo zbog tadašnjih ratnih dešavanja. Koneri 
(Connery) koji je sužio dve godine u Iraku kao arapski lingvista smatra da se vojska uvek sprema za 
poslednji, a ne za sledeći rat.12 SAD ipak i daje šalju trupe na teritorije Bliskog istoka i Severne Afrike, 

9  Podela po kategorjama je dostupna na: https://www.dliflc.edu/about/languages-at-dliflc/.
10  Razlozi koji su doveli do sukoba na Bliskom istoku i motivisanost za slanje američkih i drugih trupa u pomenute teritorije 

tema su o kojoj se mnogo pisalo iz ugla ekonomije, trgovine, bezbednosti i naoružanja i stoga neće biti tema i ovog rada.
11  Pristup svim materijalima je preko internet strane: https://www.dliflc.edu/online-learning/.
12  Informacija dostupna na: https://www.marinecorpstimes.com/news/your-marine-corps/2018/01/22/marines-still-

predominantly-learning-arabic-as-other-threats-loom/.
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u Siriju, Jemen i Libiju, i stoga će učenje arapskog među pripadnicima vojske i dalje imati veliki značaj, 
a da bi se svakodnevna komunikacija sa lokalnim stanovništvom i vojnicima arapskih zemalja odvijala 
bez teškoća akcenat će sve više biti na savladavanju dijalekata.

Komplikovana  situacija sa kojom se suočila britanska vojska nakon slanja svojih trupa u Irak i 
Afganistan promenila je odnos Velike Britanije prema učenju stranih jezika u vojsci. Pri Ministarstvu 
odbrane nalazi se Centar za strane jezike i kulturu (Defence Center for Language and Culture)13 u kojem 
se podučavaju arapski, dari, farsi, francuski, ruski i engleski kao strani. Materijali niti opis kurseva nisu 
dostupni na zvaničnoj internet prezentaciji Centra i do malog broja informacija smo došli samo putem 
novinskih članaka.14

2.2. Arapski jezik u srpskom vojnom školstvu

Iako o tome ne postoje informacije na zvaničnim internet stranama niti u dostupnim specijalizo-
vanim brošurama, arapski jezik se podučava u sklopu Katedre za strane jezike Vojne akademije Uni-
verziteta odbrane.15 Broj kurseva po godini varira u zavisnosti od potreba VS. Kursevi arapskog traju 4 
meseca  u obimu 6 časova dnevno, 5 dana u nedelji. Polaznici su proizvedeni oficiri VS koji se šalju u 
mirovne misije ili po prirodi posla  moraju da znaju arapski jezik.

Kontakti arapskih zemalja sa Srbijom, odnosno ranije Jugoslavijom, bili su mnogobrojni. Pripa-
dajući Pokretu nesvrstanih Jugoslavija, Egipat, Irak, Libija i druge arapske zemlje ostvarivale su sarad-
nju na brojnim poljima, ekonomskom, obrazovnom, kulturnom. Stručno školovanje pripadnika libijske 
RM pri Mornaričkoj srednjoj tehničkoj školi ukazalo je na potrebu sastavljanja specijalizovanog rečnika 
najvažnijih termina stručnih predmeta. Rečnik su 1971. godine sastavili zaposleni u MSTŠ, a na arapski 
ga je preveo profesor arapskog jezika Nikola Špirić sa Instituta za strane jezika u Beogradu.16 Iste godine 
je Nikola Špirić preveo i Srpskohrvatsko – arapski vazduhoplovni stručni priručnik – rečnik u izdanju 
Vazduhoplovne vojne akademije. Ovakva saradnja nije se nastavila usled mnogobrojnih promena na 
svetskom nivou i slični rečnici nisu objavljivani.

3. ZAKLJUČAK

Iz ugla savremenih bezbednosnih tokova, vojska jedne zemlje mora da bude proizvođač bezbed-
nosti i stabilnosti, a ne remetilački faktor. 

Moderan način poslovanja nametnuo je svim ljudima na planeti potrebu da savladaju specifična znanja i 
veštine i da prihvate poslovne i radne kriterijume po uzoru na one najuspešnije u okviru delatnosti kojom 
žele da se bave. Ti kriterijumi su danas svuda, od Nepala do Portugalije – isti. Pored korišćenja različitih 
tehnologija, koje se s vremenom dalje unapređuju, već decenijama važeći poslovni kriterijumi imaju jednu 
konstantu – poznavanje engleskog jezika. (Antić, 2006: 47)17

Kao što su ranije latinski ili francuski imali ulogu jezika posrednika u trgovini ili ekonomiji, da-
nas tu ulogu vrši engleski. To je „međunarodni radni jezik i određen broj oficira trebalo bi da ga govori 

13  Zvanična internet prezentacija: https://www.da.mod.uk/colleges-and-schools/jscsc/defence-centre-for-languages-and-
culture.

14  Jedan od takvih izvora je i članak dostupan na: http://theconversation.com/how-the-british-military-became-a-champion-
for-language-learning-60000.

15  Zahvaljujući ličnom kontaktu sa profesorkama arapskog jezika na Vojnoj akademiji došli smo do informacija o nastavi 
arapskg jezika na Vojnoj akademiji.

16  Informacije su preuzete iz Predgovora „Srpskohrvatsko – arapskog rečnika“ za školovanje pripadnika RM arapskih zemalja 
pri MSTŠ.

17  Iz intervjua dostupnog na stranici: http://www.odbrana.mod.gov.rs/specijalni%20prilog/8/008_015_Ucenja%20stranih%20
jezika.pdf.
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kako bi mogli da učestvuju na seminarima, konferencijama, vojnim vežbama, kursevima, u mirovnim 
operacijama sa državama partnerima u regionu i širom sveta“ (Đokić, Stanković, 2006: 43).

Nameće se pitanje budućnosti drugih jezika i njihovih stručnih, u ovom kontekstu vojnih, termi-
nologija. U slučaju arapskog razvija se saradnja nekoliko značajnih institucija na polju tvorbe savreme-
nih vojnih termina. Akademija za arapski jezik u Jordanu veliku pažnju posvećuje vojnoj terminologiji 
i sastavljanju stručnih rečnika u saradnji sa Vojnom akademijom u Jordanu. Iako je engleski jezik inte-
roperabilnosti, neophodno je znanje jezika države u koju se šaju trupe u neku od misija, bilo da se radi 
o mirovnoj ili vojnoj.

Na nivou međuarmijske delatnosti engleski je „danas ili jedini, često prvi, ili u najmanju ruku 
drugi sužbeni jezik... Nema izgleda da će se situacija u dogledno vreme promeniti. S obzirom na činje-
nicu da je učenje engleskog u vojnim krugovima upravo doživelo bum u poslednjih desetak godina sa 
širenjem NATO-a i mirovnih operacija, moglo bi se čak zaključiti da će engleski nastaviti da istiskuje 
druge jezike“ (Markuš, 2011: 173).

Međutim ovakav dominantan status engleskog u odnosu na druge jezike ne podrazumeva i us-
pešnu komunikaciju koja, između ostalog, uključuje i socijalne veštine, znanje o drugome, njegovom 
društvu, kulturi. Stoga, poznata izjava Nelsona Mandele o jeziku i razumevanju ukazuje na svu kom-
pleksnost komunikacije različitih kultura, a naročito na nivou stručnih, u ovom slučaju vojnih tema. Ona 
glasi: „If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his 
language that goes to his heart“.
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FOREIGN LANGUAGES EDUCATION IN THE MILITARY WITH SPECIAL REFERENCE TO THE 
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Summary

Changes in the international security require a better knowledge of social and cultural circumstances, and 
especially of the languages of the countries to which military troops are sent. Arabic is one of six official languages 
in the United Nations and is spoken by more than 422 million people. Geographically, it is widespread in the 
Middle East and North Africa, and is the official language in 26 countries. Given that the Middle East has been the 
scene of civil wars and international military and peacekeeping operations over the past few decades, knowledge 
of Arabic for military personnel, especially those at the forefront of military operations, has become a priority. The 
aim of this paper is, firstly, to describe the importance of English language proficiency for non-English speaking 
military personnel, as well as to provide insight into methods of Arabic as a foreign language teaching, to military 
personnel in the Republic of Serbia, the United States and England.
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ČLAN U RUMUNSKOM JEZIKU: ANALIZA I USVAJANJE 
KATEGORIJE ODREĐENOSTI/NEODREĐENOSTI U UČENJU 

RUMUNSKOG KAO STRANOG JEZIKA

Ovaj rad istražuje kategoriju determinacije članom u rumunskom jeziku, predstavlja pravila primene člana u ovom 
jeziku i sagledava problematiku njegovog usvajanja kod studenata Filolološkog fakulteta Univerziteta u Beo-
gradu. Tumačenje člana u rumunskom jeziku prouzrokovalo je brojne lingvističke kontroverze. On je smatran 
zamenicom, vrstom reči, gramatičkim instrumentom i gramatičkom morfemom kategorije determinacije. Baveći 
se problemom njegove definicije, teoretičari nisu poklanjali dovoljno pažnje poteškoćama njegovog usvajanja 
od strane govornika kojima rumunski nije maternji jezik. U rumunskom jeziku kategorija determinacije izražava 
se sintetički - enklitičkim flektivnim oblicima određenog člana, a analitički - proklitičkim oblicima neodređenog 
člana i određenog člana lui pokazujući tri stepena aktualizacije/individualizacije imenice: nedeterminaciju (veste), 
determinaciju određenim članom (vestea) i determinaciju neodređenim članom (o veste). Istraživanje je sprovede-
no na usmenom i pismenom izražavanju studenata u čijem fokusu je bila upotreba člana. Na osnovu analiziranog 
korpusa, rezultati su potvrdili našu hipotezu da usvajanje člana predstavlja veliku poteškoću govornicima čiji 
maternji jezik ne poznaje eksplicitno ovu kategoriju.

Ključne reči: rumunski jezik, član, određenost/neodređenost, individualizacija/aktualizacija, usvajanje

1. Svaki jezik razvija svoje određene kategorije ili gramatičke klase. Kategorija određenosti i neo-
dređenosti odnosno kategorija determinacije se u literaturi sve više posmatra kao univerzalna kategorija 
ljudskog rasuđivanja, a o njoj se može govoriti i kao o jezičkoj univerzaliji koja se u različitim jezicima 
različito manifestuje.

Polazeći od činjenice da je priroda i tumačenje kategorije određenosti/neodređenosti rumunskog 
člana prouzrokovalo brojne kontroverze u rumunskoj lingvistici a da je ova problematika na sprskom 
govornom području manje istražena, cilj ovog rada je da pruži opis i analizu ove kategorije u rumunskom 
jeziku i rumunskog člana kao i da pruži pravila primene člana u rumunskom jeziku. Na osnovu analize 
korpusa nastojaćemo da utvrdimo greške koje prave studenti Grupe za rumunski jezik, književnost i kul-
turu Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i da zaključimo zbog čega govornicima srpskog jezika 
usvajanje rumunskog člana predstavlja najveći problem pri usvajanju rumunskog kao stranog jezika.

Kao osnova za ovo istraživanje poslužile su nam brojne teorijske studije, posvećene kategoriji 
determinacije u jezicima, u romanskim jezicima i u rumunskom jeziku, studije posvećene rumunskom 
članu i pravilima njegove upotrebe, studije koje istražuju imeničku grupu  iz gramatičke i semantičko-
pragmatičke perspektive kao i studije posvećene analizi grešaka u jezicima. Pored teorijske, istraživa-
nju pristupamo i sa aplikativne tačke gledišta kako bi dobijeni rezultati mogli doprineti poboljšanju i 
unapređenju nastave rumunskog jezika na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Polazeći od 
mnogobrojnih pristupa u istraživanju determinacije mi ćemo se u ovom radu ograničiti na interpretaciju 
imeničke determinacije članom koju nam je ponudio Euđen Košeriu: “Odgovaraju polju “determinaci-
je” sve one operacije koje se u jeziku kao aktivnosti izvode tako da kažu nešto o nečemu znakovima jezi-
ka, drugim rečima da aktualizuju i usmeravaju virtuelne znakove (koji pripadaju jeziku) ili da ograniče, 
preciziraju i usmere referenciju jednog znaka, virtuelnog ili stvarnog (Coșeriu 2004: 195). 

Kao izvor jezičkog materijala poslužio nam je korpus (transkribovani tekstovi i pismena produk-
cija studenata) sa ciljem da dobijemo rezultate koji će omogućiti temeljnije istraživanje ovog proble-
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ma i koji će doprineti unapređenju metodike nastave rumunskog jezika kao stranog jezika u srpskom 
govornom području. Istraživanje je sprovedeno u drugom semestru 2018/19. godine i prvom semestru 
2019/20. godine sa studentima treće i četvrte godine osnovnih studija i sa studentima master studija koji 
uče rumunski kao strani jezik. Korpus čini usmena i pismena produkcija ukupno 20 ispitanika. Usmeno 
izražavanje je podrazumevalo opisivanje različitog tipa slika, prepričavanje pročitanog teksta, filma i 
neformalnu konverzaciju, tj. spontani razgovor. Prilikom izrade govornog korpusa, korišćen je diktafon, 
a zatim je urađena transkripcija. Drugi, manji deo korpusa iz istog perioda čini pismena produkcija, tj. 
skup tekstova-prevoda sa srpskog na rumunski jezik kao deo kolokvijuma i ispita.

2. Član i kategorija determinacije u rumunskom jeziku nije imao neku stalnu i jasnu definiciju 
i njegovo se tumačenje vremenom menjalo. Pitanje člana u rumunskom jeziku, česta je tema koja se 
obrađuje posebno u dijahronijskoj gramatici, s obzirom na specifičnosti rumunskog člana kao što su po-
ložaj, osnovne vrednosti, specifičnosti koje individualizuju rumunski jezik među romanskim jezicima. 
Član postaje tema kontroverznih istraživanja tokom 60-ih i 70-ih godina prošlog veka. U ovom periodu 
dolazi do preispitivanja vrsta reči i gramatičkih kategorija iz strukturalističke perspektive. Tradicionalne 
rumunske gramatike su član smatrale zamenicom, polazeći od njegovog porekla, potom, vrstom reči 
zajedno sa pojavom Gramatike Rumunske akademije nauka (GA: 97) iz 1954., 1963. i 1966. godine1. 
Uporedo sa ovom gramatikom pojavljuju se i studije koje član smatraju morfemom (Paula Diakonesku, 
19612; Valerija Gucu Romalo, 1967, 19683) a uvodi se i novi koncept gramatičke kategorije determi-
nacije kao četvrte imeničke kategorije4 (Jorgu Jordan,Vladimir Robu). U istom  periodu izdvojeni su 
segmenti koji nisu morfemi determinacije iz klase enklitičkog određenog člana. U periodu koji je sledio 
sve do kraja XX veka, pojavljuju se radovi koji donose nove argumente u prilog teorije kategorije de-
terminacije ili radovi koji ukazuju na nedoslednosti i slabosti ove teorije kao što je problem neodređe-
nog člana a uvodi se i nulti član (Jordan Robu, 1978: 345). Godine 2005. pojavljuje se nova gramatika 
Rumunske akademije nauka, I tom Reč, II tom Iskaz, i ponovno dopunjeno izdanje iste 2008. godine, 
a 2010. i 2016. godine Osnovna gramatika rumunskog jezika. U ovim gramatikama član je smatran 
iskaznim integratorom tj. gramatičkom morfemom kategorije determinacije i u njima su data pravila 
determinacije u rumunskom jeziku. Marija Aldea u monografskom radu koji istražuje kategoriju deter-
minacije u rumunskom jeziku sagledava kategoriju determinacije i član iz morfosintaksičke ali i seman-
tičke i pragmatičke perspektive. Pod determinatorom Marija Aldea podrazumeva “članove-flektive, one 
elemente koji dolaze ispred ili iza imenice i omogućavaju joj da se realizuje, aktualizuje u govoru/dis-
kursu” (Aldea 2006: 81). Rasprave o članu i kategoriji determinacije u rumuskom jeziku vode se i danas.

2.1. Unutrašnji način organizovanja elemenata u nekom jeziku zavisi od specifičnosti tog jezika. 
Euđen Košeriju identifikuje dve komponente unutar jezika sačinjene od struktura koje prethode konkret-
nom govornom činu, normu (koja ima dobro razgraničen, ograničen karakter) i jezički sistem, koji je 
po Košerijuovoj koncepciji jedinstven za subjekte datog jezika, koji postoji u određeno vreme i opšte je 
prirode. Sistem je uključen u normu, a norma je sastavni deo jezičkog čina (Coșeriu 2004: 90-91). Odno-
seći se na determinaciju, u radu Determinacion y entorno. Dos problemas de una lingüística del hablar5, 
gde opisuje samo imeničku determinaciju, Euđen Košeriu smatra da determinacija  predstavlja zbir 

1  Gramatika Rumunske akademije nauka iz 1963/1966. godine smatra član promenljivom vrstom reči koja sledi imenicu, 
gramatičkim sredstvom bez leksičkog značenja kojim se izražava stepen individualizacije predmeta od strane govornika.  Cf. 
Alexandru Graur, Mioara Avram, Laura Vasiliu (1966). Gramatica limbii române. Vol. I. Ediția a doua revăzută și adăugită. 
București: Editura Academiei Republicii Socialiste România: 97.

2  Cf. Paula Diaconescu, (1961). Un mod de descriere a flexiunii nominale, cu aplicaţie la limba română contemporană. U: 
Studii şi cercetări lingvistice, nr. 2, București: Editura Academiei, 163-192.

3  U ovom radu autorka smatra član gramatičkom morfemom, zavisnom morfemom i morfemom kategorije determinacije (Guțu 
Romalo 1967: 227).

4  Cf. Iorgu Iordan, Vladimir Robu (1978). Limba română contemporană. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică: 355.
5  Cf. Eugeniu Coşeriu, Nicolae Saramandu (Ed.) (2004). Teoria limbajului şi lingvistica generală: cinci studii. Bucureşti: 

Editura Enciclopedică./Coseriu, E. (1962). Teoria del lenguaje y lingüística general. Cinco estudios. Madrid: Gredos.
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operacija koje pripadaju opštoj tehnici govora i razlikuje četiri operacije: aktualizaciju, diskriminaciju6, 
delimitaciju i identifikaciju (Coșeriu 2004: 298). Aktualizacija je za Košeriua operacija fundamentalne 
determinacije. Pod aktualizacijom imena Košeriu podrazumeva operaciju “kojom se nominalni/imenič-
ki označivač prenosi iz ”suštine” (identiteta) u ”postojanje” (ipseitet) i kojim ime „bića” (na primer, om) 
postaje oznaka „egzistencijalnog” (na primer, omul) kome se pripisuje identitet označen samim činom 
označavanja” (Ibidem: 297-298). Diskriminacija je za Košeriua zbir radnji (kvantifikacija, selekcija 
i situacija) koje naknadno određuju aktualizaciju i koje se ostvaruju na planu objektivnog značenja i 
orijentišu denotaciju ka grupi mogućih ili stvarnih  pojedinačnih predstavnika, unutar referentne mo-
gućnosti imenice. Diskriminacijom, entiteti (imenice) su predstavljeni kao primeri klase ili predstavnici 
vrste ili kao i delovi „proširenog objekta”, u slučaju zbirnih imenica (Ibidem: 302). Selekcija predstavlja 
stvarnu i spoljnu diskriminaciju, koja uključuje neograničenu kvantifikaciju i individualizaciju, gde se 
imenici pripisuje mnoštvo pojedinosti. U mnogim situacijama, ovaj pojam se ne prenosi samo putem 
partikularizatora (neodređenih izabranih elemenata jedni/drugi) ili putem individualizatora (određenih 
izabranih elemenata tipa jedan, jedni/drugi), već se ovde upliću i kadrovi7, kao što je vrsta imenica koju 
određuju, ali i predlozi (Ibidem: 303). Ovom operacijom proces virtuelnog određivanja se završava, jer 
je bio aktualizovan, kvantifikovan, selektovan i lokalizovan (Ibidem: 307). Delimitacija je po tvrdnji 
Košeriua operacija koja menja mogućnosti imenovanja znaka, ograničavajući u velikoj meri, deo ili neki 
aspekt označenog. Ova operacija zadržava funkciju determinatora imenice (pridevi, relativi, apozicije) 
koji funkcionišu kako virtuelno, tako i stvarno. (Ibidem: 309). Identifikacija je operacija kojom se pre-
cizira konkretno značenje punoznačnog znaka kako bi se osiguralo da slušalac razume imenovani znak. 
Identifikacija nema za cilj da orijentiše denotaciju stvarnog i pojedinačnog, niti da ograničava denotaci-
ju, već samo želi da govorniku ukaže na označeno8 (Ibidem: 311).

2.2. U skladu sa Košeriuovim pristupom pod kategorijom determinacije mi ćemo razumeti funk-
ciju koju vrše determinatori (morfeme-flektivi) u imeničkoj grupi koji aktualizujući i individualizujući 
imenicu “sužavaju klasu imenovanih osoba ili predmeta na jednu poznatu/prepoznatljivu osobu ili pred-
met” “određivanjem pojedinca ili određenog predmeta u prostoru i vremenu ili u kontekstu prisvojnog 
odnosa” (DSL 1997:159).   

Polazeći od tvrdnje Euđena Košerijua da se “determinantor kombinuje sa imenicom da bi je 
aktualizovao, da bi napravio prelazak sa virtuelnog ka aktuelnom” (Coșeriu 2004: 295) i od definicije 
člana u Osnovnoj gramatici rumunskog jezika u kojoj je član smatran tipičnim ”gramatikalizovanim de-
terminatorom”, pomoću koga se ispoljava gramatička kategorija determinacije (GBLR: 90), pod deter-
minantorom9 ćemo razumeti one elemente koji dolaze ispred ili iza imenice koji imenici omogućavaju 
da se realizuje, aktualizuje i integriše u iskaz, stavlja u konkretnu komunikaciju i upućuje na referenta 
u govoru/diskursu.

U rumunskom jeziku determinacija se ostvaruje posebnim leksemama (pokaznim i prisvojnim 
pridevima), članom i njegovim flektivnim sredstvima ali i sintaksičkim sredstvima10  (DSL: 160). U 
Osnovnoj gramatici rumunskog jezika ističe se da se determinacija imeničke grupe ostvaruje gramati-

6 Putem kvantifikacije, utvrđuje se broj označenih objekata koji za Košeriua mogu biti određeni (dva, tri,...sto, hiljadu, svi, 
nula) ili neodređeni malobrojni, mnogobrojni, dovoljni, nekoliko, toliko, koliko, jedni itd). Poseban tip kvatifikacije je 
singularizacija, tj. kvantifikacija kao „jedno” (Coșeriu 2004: 302).

7  Okvir, koncept koji Košeriu preuzima od Karla Bilera, podrazumeva sve okolnosti govora. Okvir omogućava da se svaki znak 
shvati u njegovom pravom značenju (to se događa do trenutka kada je poruka, ako je izvučena iz okvira, postaje dvosmislena, 
a u svom kontekstu je potpuna, nezavisno od dužine ili jednostavnosti; štaviše, u porukama nema dvosmislenosti, njih 
karakteriše samo prilagođavanje u većoj ili manjoj meri kontekstu). U tim okvirima Košeriu razlikuje situaciju, region, 
kontekst i univerzum diskursa (Ibidem: 295).

8  Košeriu deli identifikatore na slučajne, uobičajene i stalne. Frekventnom upotrebom, uobičajeni i stalni identifikatori 
formiraju složena imena. Uobičajeni i stalni identifikatori se razlikuju od ostalih, jer nisu sastavni deo znaka (2004: 311).

9  Bernard Pottier uključuje determinatore, član, pokazne i prisvojne prideve u pojmovno semantičko polje. Cf. Théorie et 
analyse en linguistique, Paris, Hachette, 1992: 188-209. 

10  U sintaksička sredstva se ubrajaju “konstrukcije pravog objekta sa predlogom pe kao i konstrukcija sa klitički udvojenim 
objektom koje u određenim sintaksičkim situacijama imaju determinatsku funkciju”.
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kalizovanim sredstvima (određeni i neodređeni član), leksičko-gramatičkim sredstvima (anteponirani 
pokazni i prisvojni pridevi, neodređeni zamenički pridevi, osnovni i redni brojevi, negativni zamenički 
pridevi) i polugramatikalizovanim sredstvima (klitički posesivi) (GBLR: 364).

U ovom istraživanju pokušavamo da predstavimo kategoriju determinacije imenice gramatika-
lizovanim sredstvima kroz određeni i neodređeni član. Na planu izraza, član se u rumunskom jeziku 
izražava sintetički enklitičkim flektivnim oblicima određenog člana a analitički proklitičkim flektivnim 
oblicima neodređenog člana i određenog člana lui. Član-flektiv poznaje razlike u rodu, broju i padežu 
imenice, u tom smislu, reč je o unutrašnjem slaganju člana sa imenicom (Ibidem: 82). Na planu sadržaja 
imenica se individualizuje u iskazu. Flektiv predstavlja deo izraza jednog pojma koji postaje gramatička 
kategorija11. Kategorija i flektiv su pojmovi koji definišu jedan drugog. U nedostatku flektiva, javlja se 
nedeterminacija ili tzv. nulta determinacija (Aldea 2006: 49).

Određeni i neodređeni član su flektivi “koji formiraju morfološku jedinicu sa imenicom koju 
određuju (stepen povezanosti kombinacije član + imenica se razlikuje u slučaju ova dva člana, gde odre-
đeni više zavisi od imeničkog jezgra ili prideva u odnosu na neodređeni; njihova sekundarna funkcija 
(npr. funkcija imeničkog klasifikatora) posledica je osnovne uloge integracije u iskaz i determinacije. 
Iako obrazuje morfološku jedinicu sa imenicom koju određuje (ili sa pridevom koji formalno preuzima 
određeni član), član kao “zavisni” element, bez autonomije u pogledu fleksije i fonologije, ima sintak-
sičku autonomiju: vrši funkciju determinatora u imeničkoj grupi” (GBLR: 364). Po svojoj suštini, pravi 
aktualizator je određeni član, dok je neodređeni član kvantifikator ili partikularizator. Aktualizacija  je 
prema Košeriju specifična funkcija člana, ali ne i isključiva (Coșeriu 2004: 298).

Posmatrano iz sintaksičke perspektive, determinanti zauzimaju najvažniju funkciju u okviru ime-
ničke grupe jer upućivanjem ostvaruju integrisanje imeničke grupe u iskaz (GBLR: 366).

Na semantičko-pragmatičkom planu, determinacija odražava način stvaranja referencijalnog zna-
čenja i individualizacije imenice u iskaz.

2.3. Kategorija determinacije pokazuje tri stepena individualizacije predmeta koji su predstavljeni 
imeničkom grupom: nedeterminacija; determinacija određenim članom i determinacija neodređenim 
članom. Većina zajedničkih imenica u rumunskom jeziku poznaje sva tri stepena determinacije koje 
mogu ostvariti sledeće opozicije: 1. nedeterminacija/determinacija sa određenim članom: copil – co-
pilul; 2. nedeterminacija/determinacija sa neodređenim članom: copil – un copil; 3. determinacija sa 
neodređenim članom/ determinacija sa određenim članom: un copil – copilul.

2.3.1. Imenice se u rumunskom jeziku upotrebljavaju bez člana kada se predmet koji je označen 
imenicom nalazi izvan opozicije poznato-nepoznato i može poistovetiti sa projekcijom imenice kao 
konkretne leksičko-gramatičke jedinice iz paradigmatskog plana jezika u sintagmatski plan teksta (Iri-
mia 2000: 54). 

Imenica je neodređena kada je sastavni deo analitičkog predikata koji pokazuje svojstvo, karak-
teristiku i opisnog je karaktera: Bani înseamnă nenoroc (Novac znači nesreću); u slučaju dopunskog 
predikativa: A fost numit director (Imenovan je za direktora). Odsustvo člana u slučaju imenskog dela 
predikata dovodi se u vezu sa imenovanjem subjekta Marcel este profesor (Marčel je profesor); Priete-
nul lui se face arhitect (Njegov prijatelj postaje arhitekta), a dodavanje člana imenici dovodi se u vezu 
sa identifikacijom/idividualizacijom subjekta: El este profesorul. (On je profesor).

Nedeterminaciju susrećemo i kada govornik ne pridaje nikakav značaj individualnosti predme-
ta označenog imenicom jer gleda na predmet kao na predstavnika određene leksičko-semantičke klase: 
Și el s-a dus ș-a răscolit/Popoare, țări întregi (I on je otišao i prešao/Čitave narode, države) (M. 

11  Marija Aldea pod flektivima podrazumeva ”specifične morfeme”, ”jezičke činjenice koje, sjedinjene ili odvojene, predstavlja 
promenljive elemente u strukturi jedne te iste reči” (2006: 81). Aldea je termin preuzela od Drašoveanua koji pod flektivom 
podrazumeva “promenljivi element iz paradigme jedne te iste reči” (Drașoveanu 1997: 24). U kategoriju morfema-flektiva, 
Drašoveanu svrstava nastavke, flektivne sufikse, fonetske promene, akcenat, pe kao oznaku akuzativa i să kao oznaku 
konjunktiva  (Ibidem:77).
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Eminescu, A fost odat-un cântăreț – Bio jednom jedan pevač)12, “Tuse şi plânset visele scot (Ka-
šalj i plač otkrivaju snovi) (Bacovia, Belșug) ili u konstrukcijama sa prisvojnim dativom iza kojih sle-
di nabrajanje ili kada ima generičko značenje u odnosu na klasu predmeta koje imenuje: Și-a cumpărat 
telefon, televizor, ceas  (Kupio je sebi telefon, televizor, sat); Și-a lăsat să-i crească plete, barbă, mustăți 
(Pustio je kosu, bradu i brkove).

U jednini nedeterminacija imenica je češća kod apstraktnih i gradivnih imenica Nisip e mult 
(Mnogo je peska) a kod zajedničkih imenica, susrećemo je kod generičkih imenica: Sărăcie vezi în tot 
orașul (Siromaštvo vidiš svuda), kod imenica u konstrukcijama sa fiksnom ustaljenom formom: Corb la 
corb nu scoate ochii (Vrana vrani oči ne vadi) ili kada se imenicama označava kvalitativna promena: A 
plecat flăcău, s-a întors bărbat. (Otišao je kao mladić, vratio se kao muškarac).

Nedeterminaciju imenica susrećemo uz bezlične glagole: Mi-e rușine (Sramota me je); Se vând 
calculatoare (Prodaju se računari); S-a dat ordin (Izdato je naređenje) ili u partitivnim konstrukcijama 
Bea lapte (Pije mleko); Mănâncă înghețată (Jede sladoled).

Odsustvo determinacije u nekim slučajevima vezano je za označavanje svojstva ili kvaliteta refe-
renta Se caută zidar (Traži se zidar); Se cere urgent traducător  (Hitno potreban prevodilac).  

Određeni slučajevi oblika množine imenica sa funkcijom subjekta objašnjavaju se skraćivanjem 
referencijalnosti na više predmeta iz klase ili proširivanjem referencije na jednu klasu (GALR: 75): 
Frunze cad din când în când (Lišće opada s vremena na vreme); Bebeluși se nasc în fiecare secundă 
(Bebe se rađaju svake sekunde).

Nedetrminaciju susrećemo i u naslovima novinskih članaka Coronavirus în Germania. Merkel, 
lecţie de gestionare a unei ţări pe timp de criză13 (Koronavirus u Nemačkoj. Merkel, lekcija upravljanja 
državom u vreme krize), u reklamama Profesoară, ofer meditații la engleză elevilor claselor I-XII14 
(Profesorka, držim časove engleskog jezika učenicima osnovne i srednje škole) ili u naslovima knjiga 
Portrete feminine în opera lui Ioan Slavici (Ženski portreti u delima Joana Slavića).

2.3.2. Neodređeni član može imati funkciju generalizacije imenica: Această floare este o garoafă 
(Ovaj cvet je karanfil); izražava broj pripadnika jedne klase: Am cumpărat o garoafă (Kupio sam ka-
ranfil) ili izražava pripadnost određenoj generičkoj klasi: -Ea are o garoafă?/Da, ea are o garoafă (Ona 
ima karanfil?(Da, ona ima karanfil.) (Aldea 2006:133). Neodređeni član može označavati odvajanje 
predmeta iz sopstvene klase, a da pritom taj predmet ne dobija za govornika naročit identitet, ili zato 
što ga on smatra sličnim drugim predmetima u klasi (Irimia 2000: 55). U primeru O doamnă trebuie sa 
fie elegantă, discretă (Dama treba da bude elegantna, diskretna.) govorimo o karakterizaciji predmeta 
označenog imenicom iz perspektive individualizacije klase čiji je sastavni deo, a u primeru Într-o zi 
intră în clasa noastră un necunoscut însoţit de directorul şcolii15 (Jednoga dana u naš razred uđe ne-
znanac u pratnji direktora škole) možemo govoriti o uvođenju predmeta označenog imenicom u proces 
poznatosti ostvarujući prvi korak odvajanja u tom procesu. 

2.3.3. Determinacija određenim članom označava odvajanje predmeta označenog imenicom od 
klase predmeta, istovremeno sa uvođenjem referencije putem flektiva, koja ga čini poznatim, konkret-
nim, finitnim (Irimia 2000:55). Imenicama se u ovom slučaju imenuju jedinstveni predmeti, koji na 
objektivan način sami za sebe čine klasu posmatrano iz perspektive ljudske spoznaje: Raiul e în cer (Raj 
je na nebu);  Soarele răsare la 06:24 și apune la 18:11(Sunce izlazi u 6:24 a zalazi u 18:11); predmeti 
koji se ne  mogu analizirati unutar odnosa predmet - klasa: Aurul a crescut atingând cel mai ridicat nivel 
din istorie (Cena zlata je skočila dostigavši najviši nivo u istoriji); delovi ljudskog tela: Ochii sunt fere-
strele sufletului (Oči su ogledalo duše); Părul îi cade pe spate (Kosa joj pada na leđa);  klasa predmeta: 
Lumea devine tot mai rea (Svet postaje sve više zao).

12  M. Eminescu, A fost odat-un cântăreț, Cf. https://bit.ly/2TMfqek
13  Cf. https://bit.ly/3cUShxU
14  Cf. https://bit.ly/2xARxOd
15  Cf. https://bit.ly/38RRN8q
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2.4. Član se ubotrebljava anaforički kada se u narednom iskazu preuzima već pomenuto lice ili 
predmet ili na osnovu prethodne radnje u tekstu: În sala e un student. Studentul are curs aici (U učio-
nici je student. Student ovde ima čas); A fost odată un împărat şi o împărăteasă. Zece ani au vieţuit ei 
în căsătorie şi nu putură face şi ei măcar o stârpitură de copil. În cele de pe urmă, împăratul porunci 
împărătesei […]16 - Bio jednom jedan car i jedna carica. Živeli su deset godina u braku i nisu mogli da 
imaju dete. Na kraju, car naredi carici…  (P. Ispirescu, George cel viteaz). Pored anaforičke, član ima i 
deiktičku funkciju kada se odnosi na komunikativnu situaciju În seara aceasta privesc stelele (Ove noći 
posmatram zvezde) ili označava imeničku promenu u broju i padežu kao i promenu u rodu broju i padežu 
kod anteponiranih prideva: Discursul ilustrului profesor ne-a încântat (Govor čuvenog profesora nas 
je oduševio). Istovremeno, određeni član je i oznaka poimeničavanja u rumunskom jeziku: oful (bol), 
eul (sopstvo), binele (dobro), urâtul (mržnja), bogatul (bogatstvo), scrisul (pisanje), itd. (GALR: 74).

2.5. Sintaksička pozicija determinatora obavezna je u slučaju imeničkih grupa koje zauzimaju u 
strukturi rečenice argumentalne sintaksičke pozicije17: subjekat, pravi i nepravi objekat (GBLR: 365). 
Vrsta ili tip determinacije imenica sa funkcijom subjekta zavisi kako od sintaksičkih faktora (sintaksička 
pozicija imenice, vrsta predikata, topika subjekta u iskazu, kontekstualno uslovljavanje, odnosi sa dru-
gim determinantima, tako i od morfoloških kao što je obeležje broja imenica (GALR 2005:74). Imenica 
u nominativu sa funkcijom subjekta u anteponiranoj poziciji može se kombinovati kako sa određenim, 
tako i sa neodređenim članom: Această fată/o fată/fata e sârguincioasă (Ova devojka/jedna devojka/ta 
devojka je vredna). I jedna i druga varijanta determinacije dovodi se u vezu sa stepenom individuali-
zacije imenovanog predmeta, a mogu prikazati i generičku klasu predmeta gde dolazi do neutralizacije 
opozicije determinacije: O femeie/femeia este stâlpul casei (Jedna žena/Žena je stub kuće).

Oblik determinacije zavisi i od topike konstituenata imeničke grupe. U slučaju anteponiranih 
kvalifikativnih prideva: copilul frumos/frumosul copil (Lepo dete) određeni član se naslanja na prvu 
promenljivu reč grupe (GBLR: 365). 

U slučaju imenica u genitivu ili dativu, član je flektivna (padežna) morfema sa dodatnom vred-
nošću determinacije: Dau studentei/unei studente cartea. (Dajem knjigu studentkinji/jednoj studentkinji 
knjigu.). Odsustvo člana kod imenica sa funkcijom nepravog objekta prisutno je samo u slučaju kada 
imenička grupa ima drugog determinatora u obliku zameničkog prideva ili drugog supstituta u antepo-
niranoj poziciji: Îi spune acestei/fiecărei/frumoasei femei. (Kaže ovoj/svakoj/lepoj ženi).

Kada ispred imenice u gentivu i dativu stoje predlozi imenica je determinisana kako određenim, 
tako i neodređenim članom: Deasupra localității/unei localități (Nad lokalitetom/jednim lokalitetom; 
Datorită împrejurărilor/datorită  unor împrejurări (Zahvaljujući okolnostima/nekim okolnostima).

Imenicama sa funkcijom pravog objekta odgovaraju tri forme determinacije: El vede stele/niște 
stele/stelele (On vidi zvezde/neke zvezde/te zvezde).

Treba naglasiti da u rumunskom jeziku izbor oblika determinacije zavisi i od restrikcija koju 
nameću predlozi u zavisnosti od padežnog sistema. Iza predloga, imenica je ili nedeterminisana ili 
determinisana određenim članom. Iza velikog broja predloga, imenice iza kojih ne slede modifikatori 
upotrebljavaju se bez člana iako konstrukcija ima određeno ili individualizovano značenje. Intru în casă 
(Ulazim u kuću); Mă duc la școală (Idem u školu); Mă  duc la profesor (Idem kod profesora).

 U imeničkoj grupi u kojoj postoje i drugi determinatori, determinacija imenica uslovljena je pozi-
cijom drugih konstituenata Discuția despre examen/despre acest examen/despre examenul acesta (Dis-
kusija o ispitu/tom ispitu/ ispitu tom) (GALR: 77). Ukoliko se imenici dodaje modifikator, ona dobija 
odredjeni član. Intru în casa nouă (Ulazim u novu kuću). Mă duc la școala mare (Idem u srednju školu). 
Izuzetak čine individualizana lična imena koja se približavaju vlastitim imenicama i koje se predstaljaju 
kao jedinstveni entiteti, sjedinjeni  i neodvojivi od  stvarnosti koje imenuju. Ovde govorimo o imenica-
ma koje označavaju srodstvo: Am venit la bunica/la nașa (Došao sam kod bake/kume); funkcije ili titule: 

16  Cf. https://bit.ly/2xErMNf
17  Argumentalne  pozicije se, u većini situacija, semantički tumače kao oznaka entiteta (Profesorul vine), suprostavljajući se 

predikativnim sintaksičkim funkcijama, koje označavaju svojstvo (Ion este profesor)  (GBLR: 365)   
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Mă duc la directorul/la regele/la părintele (Idem kod direktora, kralja, sveštenika) gde član zamenjuje 
prisvojni pridev. Iza predloga pe u akuzativu imenica može biti upotrebljena sa članom ili bez člana. Sa 
članom se upotrebljavaju imenice koje su poznate sagovornicima ili imenuju srodstva. Am văzut-o pe 
mătușa la colțul străzii (Video sam tetku na uglu ulice), Pe fratele tău îl întâlnesc des (Tvog brata često 
srećem). Kada imenica ne imenuje osobu koja nam je poznata imenica se upotrebljava bez člana: Pe 
muncitor şi pe ţăran îi vezi numai muncind (Radnika i seljaka vidiš samo kako rade); Caut profesor de 
limba japoneză (Tražim profesora japanskog jezika).

Iza predloga cu imenica se upotrebljava i sa članom i bez člana,  u zavisnosti od značenja, prirode 
imenice, od opozicije poznato/nepoznato: vază cu flori/cu niște flori/ cu florile (vaza sa cvećem/nekim 
cvećem/tim cvećem); Vin cu bani/Vin cu niște bani/Vin cu banii (Dolazim s novcem/nekim novcem/tim 
novcem). U Gramatica de bază a limbii române ističe se da je upotreba predloga cu varijabilna i data su 
pravila koja se odnose na upotrebu ovog predloga. Imenica ispred koje stoji predlog cu je neodređena u 
slučejevima kada je imenica gradivna ili apstraktna: Se spală cu șampon.(Kupa se šamponom) Se pre-
zintă cu demnitate (Predstavlja se dostojanstveno); kada se imenicom označava neko svosjstvo predme-
ta: clădire cu etaj/cu mansardă (Zgrada na sprat/sa potkrovljem); kada je imenica deo izraza kojim se 
izražava nagomilavanje ili reciprocitet: Apa picură strop cu strop (Voda kaplje kap po kap);  Munte cu 
munte nu se întâlnește, însă om cu om da (GBLM, 2016: 90-91).

Predlog cu traži određenu imenicu kada imenica izražava sredstvo, kvantitet ili asocijaciju: Bate 
cu ciocanul (Udara čekićem). Este angajat cu ziua (Zaposlen je svakodnevno). Se luptă cu adversarul 
(Bori se sa protivnikom); u fiksnim sintagmama u kojima je imenica poreklom prilog ili pridev: cu 
binele, cu răul (sa dobrom, zlom). I određeni prilozi mogu tražiti predlog cu iza kojih sledi određena 
imenica: Copie conformă cu originalul (Kopija verna originalu); Cheltuiește proporțional cu veniturile 
(Troši koliko i zaradi), Se îmbracă potrivit cu vârsta (Oblači se u skladu sa godinama). (GBLR: 91)

Iza predloga a i de, imenice su najčešće neodređene: Miroase a vin nou (Miriše na novo vino), 
Buchetul de trandafiri albi (Buket belih ruža), Apă de izvor de munte (Planinska izvorska voda). 

 
3. Pravljenje grešaka je neizbežan deo procesa usvajanja stranog jezika. Pit Korder (Corder 1967) 

smatra greške dragocenim informacijama kako za profesore, istraživače, tako i za same studente. One 
ne samo da pružaju uvid u efikasnost i adekvatnost nastavnih metoda, već pokazuju kako i u kojoj meri 
studenti usvajaju jezik, napreduju i šta se eventualno može promeniti u nastavnom procesu kako bi 
usvajanje jezika bilo još efikasnije. U tom smislu, analiza grešaka, za razliku od kontrastivne analize, 
omogućava sistematsko proučavanje. Postoji mnogo načina klasifikacije grešaka. U ovom istraživanju, 
vodili smo se Korderovim modelom analize koji podrazumeva prikupljanje, identifikaciju, opisivanje, 
obrazloženje i evaluaciju grešaka.18

3.1. Na osnovu analiziranog korpusa, uradili smo sistematizaciju grešaka podelivši ih u sledećih 
pet kategorija:

1. Upotreba nultog umesto određenog člana;
2. Upotreba određenog umesto nultog člana;
3. Izostavljanje člana;
4. Istovremena upotreba oba člana;
5. Pogrešna upotreba člana zbog nepoznavanja roda imenice.

18  Cf. S.P. Corder (1985).  Error  Analysis  and  interlanguage. Oxford University  Press.
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Grafikon br.1: Greške u upotrebi člana u procentima

U našem istraženom korpusu zabeležili smo ukupno 98 grešaka u upotrebi člana. 
3.1.1. Kada je u pitanju upotreba nultog umesto određenog člana, smatramo da studenti usled 

manjka sigurnosti i straha od pravljenja grešaka često pribegavaju nedeterminaciji, vodeći se mišlju da 
je tako manja mogućnost za grešku. Evo nekih primera koje smo zabeležili u usmenoj produkciji:

a) Copiii se joacă cu minge. → mingea. (Deca se igraju loptom)
b) Până nu ajunge la sumă de zece mii… → suma. (Dok ne dođe do iznosa od deset hiljada…)
c) Dacă aș studia economie… → economia. (Ako bih studirao ekonomiju…)
d) Vara trecută am fost cu prietene mele în Grecia. → prietenele mele (Prošlog leta bila sam sa      

mojim drugaricama u Grčkoj)

Kao što možemo da primetimo, greške se javljaju kako uz predloge cu, la, tako i uz glagole i 
prisvojne zamenice. Međutim, jedan deo ovih grešaka je svakako i posledica nedovoljnog poznavanja 
pravila, ali i nedoumica koje studenti imaju, naročito kada je u pitanju predlog cu uz koji se imenica 
može upotrebiti i sa određenim i sa nultim članom.

3.1.2. Najveći broj grešaka (54,9%) je uočen kod upotrebe određenog člana zajedno sa nekim drugim 
već postojećim determinatorom, kao što su osnovni i redni brojevi, pokazne i neodređene zamenice, predlo-
zi, koji sami po sebi već upućuju na imenicu, te nije potrebna njena determinacija određenim članom. Česta 
greška koja se javlja jeste upotreba određenog umesto nultog člana kod imenica u akuzativu nakon pred-
loga, iako postoji jasno pravilo da ove imenice ne dobijaju član u tim situacijama. Zabeleženi primeri su: 

    
a) Vă mulțumesc pentru mesajul (pogrešno). → mesajØ (pravilno) (Hvala vam na poruci)
b) Explică pentru ziarul M.M.→ ziarØ (Objašnjava za novine M.M.)
c) Aici se află mulți oamenii.→ oameniØ (Ovde se nalazi mnogo ljudi)
d) Acolo sunt multe casele. → caseØ (Tamo ima mnogo kuća.)
e) Câinele stă lângă bunicul. → bunicØ (Pas sedi pored dede)
f) A doua amintirea a fost... → amintireØ (Druga uspomena je bila…)19

3.1.3. Izostavljanje bilo koje vrste člana čini 8,7% od ukupnog broja zabeleženih grešaka. U na-
stavku slede primeri grešaka, a zatim pravilni oblici: 

a) Aceasta este lucru suplimentar. → un lucru/lucrul (Ovo je dodatna stvar)
b) Pe bancă vedem femeie și bărbat. → o femeie și un bărbat (Na klupi vidimo ženu i muškarca)

19  Kao što smo napomenuli, u konstrukcijama sa rednim brojevima studenti pogrešno upotrebljavaju imenicu sa određenim 
članom, iako imenica već putem broja dobija svoju referenciju, tj. određenu vrednost. Dakle, pravilan oblik zabeleženih 
primera prima iubirea i a cincea roata je prima iubire, a cincea roată (Prva ljubav, peti točak) itd. 
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c) A venit student prodecan. → studentul prodecan (Došao je student prodekan)
d) Îi aduce desen făcut. → desenul (Donosi joj nacrtanu sliku)
e) În cameră avem telefon și fotoliu. → un telefon și un fotoliu (U sobi imamo telefon i fotelju)

Navedeni primeri predstavljaju pogrešnu upotrebu imenica bez člana. Naime, poznato je da imenice 
mogu imati vrednost u opštem, generičkom smislu (kada npr. označavaju vrstu - om) i to je nulti stepen 
individualizacije predmeta, ali u ovim pomenutim kontekstima pogrešno su upotrebljene. Studenti imaju 
poteškoće da osete ove jezičke nijanse, tj. koju vrednost će imenica imati u datom kontekstu, pa upotreblja-
vaju ovu vrstu simplifikacije i generalizacije imenica u govoru, izostavljajući bilo koju vrstu člana.

3.1.4. U kategoriji grešaka gde studenti ubotrebljavaju obe vreste člana zabeležen najmanji broj 
grešaka, samo 2.1%. Smatramo da je to zbog smanjenog stepena kompetencije studenata:

a) L-a întrebat pe un polițistul. (pogrešno) → Un polițist. (pravilno) (Pitao je jednog policajca)
b) Este o ziua frumoasă. → O zi. (Lep je dan)
c) Un autobuzul cu mulți oameni. → Un autobuz. (Autobus sa mnogo ljudi).

3.1.5. U kontekstu u kome studenti pogrešno upotrebljavaju član zbog nepoznavanja roda ime-
nice, dodavanje pogrešnog nastavka, tj. pogrešna artikulacija imenice javlja se uglavnom kod imenica 
ženskog roda koje studenti posmatraju kao imenice muškog roda i umesto nastavka za određeni član -le, 
dodaju još jedno -i kao determinator određenog člana u množini: clădirii, mașinii, lunii, amintirii, băii 
(pogrešno) → clădirile, mașinile, lunile, amintirile, băile (pravilno).

1. Am fost cu prietenele mele la băii. (Bila sam sa svojim drugaricama u banji)
2. Avem în cameră un raft cu cărții. (U sobi imamo policu sa knjigama)

Imajući u vidu da su ovi primeri zabeleženi u usmenoj produkciji, pitali smo se da li u ovom 
slučaju neki studenti samo izgovaraju zapravo krajnje neslogotvorni vokal -i što zvuči i izgleda kao 
dodavanje pogrešnog nastavka za određeni član, a da pritom nemaju nameru ove pogrešne upotrebe, 
smatrajući ih imenicama ženskog roda koje u množini imaju pravilan oblik băi i cărți. 

Odgovor na ovo pitanje dobili smo analizom pismene produkcije. Interesantno je istaći da je ovaj tip 
grešaka zabeležen u dosta većem broju kada su studenti, između ostalog, imali zadatak da popune tabelu sa 
nastavcima za određeni član jednine i množine. Od 588 primera, zabeleženo je ukupno 60 grešaka, što čini 
10, 2 % grešaka zbog nedovoljnog poznavanja roda imenica i nepoznavanja pravila za građenje množine 
što nas ipak navodi na zaključak da se i ovde radi o smanjenoj jezičkoj kompetenciji (cluburiile, muzeurile, 
tramvailele, taxiii, umesto pravilnih oblika cluburile, muzeele, tramvaiele, taxiurile).

Iako smo prilikom našeg istraživanja uočili da studenti prave i drugi tip grešaka poput upotrebe 
pogrešnog nastavka u trećem licu konjunktiva, pogrešnog slaganja roda i zamenica, rezultati sprovede-
nog istraživanja ipak su potvrdili našu polaznu hipotezu, a to je da se ovakva vrsta grešaka javlja kao 
posledica nepostojanja ove kategorije u maternjem jeziku. 

4. Budući da smo analizirajući korpus ustanovili pogrešnu upotrebu određenog člana kao najučestali-
ji tip grešaka, predlažemo korišćenje našeg korpusa u nastavi u cilju njegovog boljeg razumevanja. Takođe, 
jedno od rešenja bi bilo da se na listu pravila za upotrebu člana uvede još neki od posebnih parametara bu-
dući da se on izučava na prvoj i drugoj godini osnovnih studija. Na početku, student treba da se usredsredi 
na strukturu i da ne razmišlja o svom limitiranom leksičkom fondu. Kako se njegovo ovladavanje jezikom 
bude poboljšavalo, shodno tome će se i leksička sfera širiti. (Șerban, 1980: 36) Pravljenje specijalnih vežba-
nja na osnovu materijala iz korpusa može biti veoma produktivno jer su oni vredan izvor jezičkih podataka 
koji mogu doprineti razvijanju boljeg jezičkog osećaja za upotebu člana, što i jeste naš krajnji cilj.

4.1. Melania Florea (1980) u knjizi Structura grupului nominal objašnjava da učenje stranog jezi-
ka zahteva vežbanje i upornost, bez obzira na metod. Za formulisanje gramatički ispravnih rečenica, ne-
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ophodno je razumevanje gramatike stranog jezika (Florea: 162).  Kada ustanovimo u kojim domenima 
se javlja najveći broj poteškoća, možemo sačiniti specijalan tip vežbi koje će pomoći u otklanjanju ovih 
grešaka. Kada je reč o artikulaciji imenica, Florea smatra da je najbolje početi sa jednostavnim tipom 
vežbi kombinovanja, gde student ponavlja strukture kombinovanjem reči koje su mu date po kolonama, 
po sledećem principu (Ibidem: 174)20:

Creionul, 
stiloul

acesta bun, nou, 
modern

se află

pe masă

Cartea, 
Floarea

aceasta interesantă, 
bună

în bibliotecă

Pantofii, 
Pantalonii

aceștia negri, albaștri pe scaun

Rochiile, 
Hainele

acestea galbene, 
albastre

lângă pat

Sledeći tip vežbi bila bi supstitucija tj. zamena reči prema nekom datom modelu: Călătoresc cu 
trenul. (autobuz) = Călătoresc cu autobuzul. Kada studenti ove modele usvoje kao automatske formula-
cije, tako dolazimo do vežbi transformacije gde će student ponavljanjem/primenjivanjem istog modela 
sam proizvoditi nove rečenice. Primer: Profesor: Pe cine așteptați? Student: Așteptăm colegele. / Le 
așteptăm pe colege. / Pe colege.

Smatramo da ovaj tip vežbanja može biti veoma koristan, jer je lakše zapamtiti oblike reči, vrste 
struktura nego sve uslove u kojima se član može javiti. 

4.2. Gramatički posmatrano, član je veoma kompleksan multifunkcionalni element. Osim toga što 
određuje imenicu i integriše je u iskaz, član se odlikuje mnogim semantičkim, morfološkim i leksičkim 
vrednostima koje mu daju heterogeni karakter (GBLR 2010: 92). U tom smislu, smatramo da je važno 
studentima ukazati na ove razlike u sintaksičkoj kao i semantičkoj upotrebi, odnosno uputiti ih na važ-
nost konteksta. Treba razumeti da se imenice mogu različito ponašati u različitim govornim situacijama 
i da indikacija za upotrebu člana nije isključivo odnos poznato-nepoznato.

Naš predlog je da se posveti više pažnje istraživanju ove kategorije, posebno unutar imeničke 
grupe, tema koju smo uspeli samo da dotaknemo, a gde bi moglo da se ustanovi u kojim to situacijama 
studenti prave najviše grešaka, tj. da li su ove greške u vezi sa određenim modifikatorima, kvantifikato-
rima i njihovim sintaksičkim funkcijama i položajima u grupi.

4.3. Učenje jezika kao i svaki drugi proces ljudskog učenja podrazumeva pravljenje određenih 
grešaka. Nekada su profesori jezika smatrali greške koje čine njihovi studenti kao nešto nepoželjno, 
trudeći se da spreče njihovu pojavu. Međutim, istraživači na polju primenjene lingvistike smatrali su 
greške dokazima kreativnog procesa učenja jezika u kojem polaznici koriste hipoteze i razne strategije 
kako bi savladali neki jezik (Touchie 1986: 75). Kako se i sami bavimo značajem ovih grešaka u procesu 
usvajanja jezika, cilj našeg rada bio je ne samo njihova identifikacija i analiza, već dobijanje rezultata 
koji bi omogućili dalje istraživanje ovih poteškoća, objašnjavanje prirode kategorije određenosti, jer 
ovom problemu u praktičnoj primeni nije pridavan veći značaj. Upotreba rumunskih članova jedan je 
od najtežih problema u učenju rumunskog kao stranog jezika. Ovaj problem postaje još složeniji kada 
je reč o onima koji uče rumunski kao strani jezik a potiču sa slovenskog jezičkog područja. Konkretno, 
usvajanje određenog člana jedan je od najtežih izazova sa kojima se studenti suočavaju, uglavnom zbog 
nedoslednosti norme i mnogih izuzetaka (Ivancu 2009: 8).21  

20  Tabela preuzeta iz M. Florea. Structura grupului nominal în limba română contemporană. București: Editura Didactică și 
enciclopedică, 1980, str.174.

21  O. Ivancu (2019). A Pedagogical Perspective on the Definite and the Indefinite Article in the  Romanian language. Challenges for 
Foreigner Learners. Verbum, 100, str. 1. doi: 10.15388/Verb.6. dostupno na: https://www.journals.vu.lt/verbum/article/view/16483
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M. Florea (Florea 2010: 154) smatra da gramatika ima veliku važnost u prvoj etapi učenja jezika, 
ali najbitnije je stvaranje osnove i ovladavanje jezičkim strukturama, a to se postiže doslednim i temelj-
nim vežbanjem osnovnih stvari, između ostalog i člana i stavljanjem reči u različite kontekste. Budući 
da u govornom rumunskom postoji jaka veza između člana i imenice ili prideva koje on određuje, 
ispravno prepoznavanje roda, broja i padeža imenice od suštinskog je značaja za upotrebu određenog i 
neodređenog člana . (Ivancu 2009: 8). 

5. U rumunskom jeziku kategorija determinacije članom različito se ispoljava na formalnom i na 
funkcionalnom planu, tako da je neophodno njeno sagledavanje iz morfosintaksičke, iz semantičke ali 
i pragmatičke perspektive. Enklitički flektivni oblici određenog člana i proklitički oblici neodređenog 
člana i određenog člana lui svojim sintaksičkim sadržajem ostvaruju integrisanje imeničke grupe u iskaz, 
a svojim semantičkim sadržajem, ukazuju na referenciju i individualizuju imenicu njenim odvajanjem 
iz sfere jezika, odnosno virtuelnog u sferu govora, upućivanjem na realno, konkretno ili sužavanjem 
referencije i aktualizacijom jedne od svojih semantičkih karakteristika koja čini imenicu poznatom, 
finitnom.

Za studente rumunskog kao stranog jezika, član se pokazao kao vrlo apstraktna i teška kategorija 
u procesu usvajanja jezika. Član je jedan od najbitnijih elemenata determinacije, a njegova specifična 
priroda razlikuje ga od ostalih determinatora. Drugim rečima, iako se član upotrebljava prema određe-
nim pravilima, ta pravila se ne mogu primeniti u svim situacijama. Polazeći od  činjenice da se studenti 
Grupe za rumunski jezik, književnost i kulturu Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu susreću 
sa rumunskim jezikom tek na fakultetu i da njihov maternji jezik ne pokazuje eksplicitno kategoriju 
određenosti, ne čudi što je prisutan veliki broj grešaka. Identifikacija ovih grešaka i dobijeni rezultati 
pokazali su nam u kojoj meri studenti poznaju pravila primene člana u rumunskom jeziku, ali i otvori-
li mogućnosti za nova, detaljnija istraživanja člana. Smatramo da ovo istraživanje može da bude polazna 
tačka za utvrđivanje  načina  savladavanja i  usvajanja člana kod studenata. 
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Summary

The interpretations of Romanian article have been causing a number of linguistic controversies by both Ro-
manian and foreign theoreticians. In linguistic literature, article was classified as a word class, a suffix or a gram-
matical instrument and a grammatical morpheme of the category of determination. Dealing with the problem of its 
definition, theorists did not pay sufficient attention to the difficulties of its implementation, that is, its acquisition by 
non-native speakers of Romanian. The paper presents different degrees of article individualization/actualization, 
as well as a set of aspects that require its presence/absence in contemporary Romanian. The category of definite-
ness as one of the specific features of Romanian grammar is characterized by the proclitic form of the indefinite 
and the enclitic form of the definite article (exception being the form lui in front of proper nouns). We analyzed 
different degrees of actualization from a semantic perspective, from possible, real knowledge of the object (o casă) 
or general knowledge (casa) to concrete knowledge (casa mea). The aim of this paper is to analyze these forms and 
reflect the problems in their use by students who are non-native Romanian speakers. The research was based on the 
students’ oral and written expression, on a corpus of texts - translations from Serbian into Romanian, focusing on 
the use of definite article. After analyzing the corpus, the results confirmed our hypothesis that article acquisition 
poses great difficulty to speakers whose native language is not familiar with this category. The attempt of this paper 
is to systematize and explain the nature of this category of determination with reference to past researches and to 
point out a problem in its practical use, which has not been given greater importance.
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STRUČNO USAVRŠAVANJE PROFESORA POSLOVNOG 
ENGLESKOG JEZIKA U SRBIJI: PERSPEKTIVE PROFESORA 

KOJI KURSEVE DRŽE POLAZNICIMA SA RADNIM ISKUSTVOM

U radu je predstavljeno istraživanje sprovedeno na uzorku od 31 profesora poslovnog engleskog jezika koji drže 
kurseve polaznicima sa radnim iskustvom. Cilj je sticanje uvida u njihove stavove, potrebe i iskustva u vezi sa  
stručnim usavršavanjem. Podaci, koji su prikupljeni putem upitnika, analizirani su kvantitativno i kvalitativno, 
primenom deskriptivne i inferencijalne statističke metode, i analize sadržaja. Rezultati su pružili su konkretne 
smernice koje mogu da doprinesu unapređenju oblasti stručnog usavršavanja. Uočeno je da su profesori svesni 
značaja profesionalnog razvoja za svoju pedagošku praksu, ali da njihove potrebe nisu dovoljno prepoznate, na šta, 
između ostalog, upućuje nedovoljna frekventnost učešća u programima stručnog usavršavanja. Ispitanici su iska-
zali visok stepen potrebe za razvojem predmetnih, komunikativnih, kurikularnih kompetencija, kao i kompetencija 
iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Takođe, utvrđeno je da profesori žele efikasniju disemina-
ciju informacija, decentralizaciju stručnog usavršavanja, veću zastupljenost virtuelnih aktivnosti, te kompetentne 
edukatore koji dobro poznaju njihove radne prilike. Značaj ovog istraživanja leži u njegovoj praktičnoj primeni u 
oblasti stručnog usavršavanja u kontekstu stranog jezika struke.

Ključne reči: polaznik sa radnim iskustvom, poslovni engleski jezik, profesor poslovnog engleskog jezika, stručno 
usavršavanje

1. UVOD

Poslovni engleski jezik doživljava ekspanziju u Srbiji u poslednje dve decenije, što je rezultat sve 
veće globalne povezanosti i mobilnosti na društvenom, ekonomskom i političkom planu. Tome je u ve-
likoj meri doprinela, a i dalje doprinosi tehnološka revolucija. Naime, kako bi uspešno ostvarivali svoje 
profesionalne uloge, zaposleni su često u situaciji da treba da koriste engleski jezik u kontekstu svoje 
struke, u ovom slučaju struke u oblasti ekonomije i poslovanja. Kao odgovor na novonastalu potrebu 
za poznavanjem engleskog jezika, srednjoškolske i visokoškolske obrazovne ustanove, kao i privatne 
škole stranih jezika u Srbiji uvele su kurseve poslovnog engleskog jezika. Mnogi profesori koji su do 
tada predavali opšti engleski jezik našli su se u ulozi predavača poslovnog engleskog jezika, uglavnom 
bez prethodne odgovarajuće pripreme i obuke (Vidaković 2016). Iako ima sličnosti sa nastavom opšteg 
engleskog jezika, držanje kurseva poslovnog engleskog jezika podrazumeva posedovanje šireg spektra 
nastavničkih kompetencija, što se ogleda u poznavanju struke polaznika,  sposobnosti sprovođenja ade-
kvatne analize njihovih potreba, kreiranju nastavnog materijala, primeni metodologije koja odgovara 
kontekstu stranog jezika struke i sl. (Day & Krzanowski 2011; Donna 2000; Ellis & Johnson 1994; 
Frendo 2005; Ignjačević 2012; Kóris 2015). 

Polaznici sa radnim iskustvom, kojima nastavu drže profesori koji su učesnici istraživanja pred-
stavljenog u ovom radu, često zahtevaju kurseve engleskog jezika za posebne poslovne namene1, tj. 
kurseve koji odgovaraju njihovim usko definisanim stručnim potrebama (npr. prodaja, pregovaranje u 
1  Dudley-Evans i St John (1998) identifikovali su dve kategorije poslovnog engleskog jezika: engleski jezik za opšte poslovne 

namene (eng. English for General Business Purposes) i engleski jezik za posebne poslovne namene (eng. English for Specific 
Business Purposes). 
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specifičnom poslovnom kontekstu i sl.), što podrazumeva upoznatost predavača sa strukom polaznika u 
meri koja mu omogućava uspešno kreiranje i implementaciju kursa. Takođe, činjenica da su polaznici 
odrasli, zaposleni pojedinci koji su stručnjaci u svojoj profesionalnoj oblasti i poseduju „veštine diskur-
sa konverzacije i drugih jezičkih aktivnosti” (Ignjačević 2012: 77) znači da tradicionalne uloge profeso-
ra kao prenosioca znanja nisu održive. Profesori, naime, treba da teže ostvarivanju saradničkog odnosa 
sa polaznicima, u kome znanja i veštine polaznika postaju nastavni resurs koji profesori koriste (Day & 
Krzanowski 2011; Dudley-Evans & St John 1998; Ellis & Johnson 1994; Frendo 2005). Valja naglasiti 
i to da efikasnost nastave i profesionalnost nastavnika dolaze do posebnog izražaja u navedenom na-
stavnom kontekstu (Donna 2000). Naime, u poslovnom svetu se na učenje stranog jezika gleda kao na 
investiciju koja će doneti izvesnu dobit u vidu motivisanijih radnika, uspešnijih prezentera i pregovarača 
i sl. (Frendo 2005; Kóris 2015). Stoga, kako bi odgovorili kompleksnim zahtevima svojih polaznika i 
nastave, profesori poslovnog engleskog jezika treba kontinuirano i planski da se usavršavaju.

Uočeno je, međutim, da u Srbiji ne postoji sistematično osmišljen model profesionalnog razvo-
ja  nastavnika poslovnog engleskog jezika (Vidaković 2016, 2019). Pored stručnih časopisa (npr. ESP 
Today, The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes) i konferencija u domenu 
stranog jezika struke koje se održavaju svake druge ili treće godine2, profesori u Republici Srbiji nemaju 
mnogo mogućnosti za jačanje nastavničkih kompetencija, što je pokazala analiza programske ponude 
u periodu od 2012. do 2021. godine (Vidaković 2016, 2019). Ovakva situacija je veoma nepovoljna 
posebno ako se uzme u obzir činjenica da profesori nisu imali priliku da se obuče za držanje nastave 
engleskog jezika struke, odnosno poslovnog engleskog jezika ni tokom perioda studiranja. 

Nastavnici u Srbiji mogu da unapređuju pedagoška znanja i veštine kroz učešće na (onlajn) kon-
ferencijama i vebinarima koje organizuju međunarodna udruženja IATEFL BESIG,3 Britanski savet i iz-
davačke kuće Oxford University Press i Macmillan, što im omogućava da identifikuju svoje jake i slabe 
strane pedagoške prakse u širem kontekstu, da se upoznaju sa kretanjima u oblasti poslovnog engleskog 
jezika i steknu nova znanja i veštine. Međutim, da bi se odgovorilo stvarnim potrebama nastavnika ne-
ophodno je uključivanje i lokalnog obrazovnog, društvenog i ekonomskog konteksta.

Stoga se u ovom istraživanju nastoje ispitati stavovi, potrebe i iskustva profesora poslovnog en-
gleskog jezika koji nastavu drže polaznicima sa radnim iskustvom u vezi sa stručnim usavršavanjem, 
kako bi se jasnije sagledalo trenutno stanje u ovoj oblasti i dobili podaci na osnovu kojih bi bilo mogu-
će kreirati adekvatan, svrsishodan model profesionalnog razvoja. Metodologija istraživanja i podaci u 
ovom radu preuzeti su iz doktorske disertacije „Nov model stručnog usavršavanja profesora poslovnog 
engleskog jezika u Srbiji – teorijski, metodološki i praktični aspekti” (Vidaković 2016).4 

2. STRUČNO USAVRŠAVANJE I PROFESIONALNE KOMPETENCIJE 
PROFESORA POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA

Stručno usavršavanje i unapređenje kvaliteta nastavnog procesa smatraju se imperativom u na-
stavničkoj profesiji. U savremenoj literaturi  (Beara i Okanović 2010; Darling-Hammond 2006; Foord 
2009; Glušac 2012, 2016; Polovina i Pavlović 2010; Radulović 2011; Richards & Farrell 2005; Tančić, 
Vuković i Malčić 2017), stručno usavršavanje profesora opisuje se kao kontinuiran proces koji pored 
„inoviranja znanja i veština” obuhvata i „osvešćivanje i menjanje svojih pretpostavki, implicitnih te-
orija i uverenja” (Stanković i Pavlović 2010: 20), zasniva se kako na individualnom delovanju, tako i 
saradnji svih relevantnih aktera iz sfere obrazovanja, i podrazumeva refleksiju, tj. kritičko sagledavanje 
teorijskih saznanja i sopstvenog pedagoškog iskustva. Pored toga, u literaturi se naglašava poimanje 
2  Društvo za strane jezike i književnosti - Sekcija univerzitetskih nastavnika stranog jezika struke i Univerzitet u Beogradu 

organizuju konferenciju stranog jezika struke svake treće godine, dok se na Univerzitetu u Nišu konferencija engleskog 
jezika struke održava svake druge ili treće godine.

3  International Association for Teachers of English as a Foreign Language, Business English Special Interest Group.
4  Navedena doktorska disertacija bavila se stručnim usavršavanjem profesora poslovnog engleskog jezika u sledećim 

nastavnim kontekstima – srednje stručne škole, visokoškolske ustanove, privatne škole stranog jezika.
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stručnog usavršavanja kao „samovođenog procesa” (Beara i Okanović 2010:  59), tj. procesa koji ini-
cira sam profesor. On preuzima aktivnu ulogu i primenom konstruktivističkog pristupa izgrađuje svoj 
profesionalni identitet (Beara i Okanović, 2010). Ipak, iako se profesor posmatra kao pokretač svog 
profesionalnog razvoja, treba naglasiti to da je neophodno da podsticaj i pedagošku podršku pružaju i 
obrazovne institucije.

Danas se uglavnom zagovara kompetencijski pristup stručnom usavršavanju profesora (Gonzales 
& Wagenaar 2008; Polovina i Pavlović 2010; Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju vaspi-
tača i njegovog profesionalnog razvoja 2011, 2018; Scheerens 2010; Vizek Vidović i Velkovski 2013), 
pri čemu se pod terminom „kompetencija” podrazumeva „složeni sistem kognitivnih, afektivnih i kona-
tivnih elemenata, odnosno integracija dinamičnih, kontekstualno uslovljenih i razvoju podložnih znanja, 
veština i vrednosnih stavova, kao i sposobnosti odgovarajućih delovanja u kompleksnim situacijama u 
konkretnom predmetu” (Tančić, Vuković i Malčić 2017: 110).

S obzirom na to da kompetencije čine okosnicu ovog istraživanja, u nastavku će biti predstav-
ljen okvir nastavničkih kompetencija koji je kreirala Selvi (2010), jer on pored opštih aspekata nastave 
uključuje i specifičnosti koje odgovaraju kontekstu stranog jezika struke, u ovom slučaju poslovnog 
engleskog jezika. 

Prema Selvi (2010), postoji devet kategorija kompetencija:
1. kompetencije u vezi sa predmetnom materijom, koju čini sadržaj predmeta,
2. istraživačke kompetencije, koje se odnose na znanja i veštine u vezi sa istraživačkim metodama, 

tehnikama i strategijama koje omogućavaju sprovođenje istraživanja relevantnog za nastavni 
proces i profesionalni razvoj nastavnika,

3. kurikularne kompetencije, koje obuhvataju kompetencije u vezi sa dizajniranjem i implemen-
tacijom kurikuluma,

4. kompetencije u vezi sa celoživotnim učenjem, koje podrazumevaju preuzimanje odgovornosti 
od strane profesora za sopstveni kontinuiran profesionalni razvoj, ali i podsticanje celoživotnog 
učenja kod učenika,

5. društveno-kulturne kompetencije, koje čine znanja, veštine i stavovi u vezi sa društveno-kultur-
nim vrednostima, konvencijama i okruženjem profesora i polaznika,

6. emocionalne kompetencije, koje se vezuju za motivaciju, empatiju, verovanja i sl. profesora i 
polaznika,

7. komunikativne kompetencije, gde pojam komunikacije podrazumeva verbalnu, neverbalnu, in-
trapersonalnu i interpersonalnu komunikaciju,

8. kompetencije iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT kompetencije), koje se 
odnose na korišćenje tehnologija u svrhu pretraživanja, skladištenja, prenošenja, proizvodnje 
informacija i sl., i koje su usko povezane sa komunikativnim kompetencijama,

9. kompetencije u vezi sa životnim okruženjem, koje obuhvataju znanja, veštine i stavove u vezi 
sa životnom sredinom, njenom zaštitom, upravljanjem i upotrebom prirodnih resursa i sl.

U radu je poseban fokus stavljen na kompetencije u vezi sa predmetnom materijom, kurikularne  
i komunikativne kompetencije, kao i kompetencije iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija 
(IKT kompetencije), jer su upravo one ključne u nastavi poslovnog engleskog jezika sa polaznicima sa 
radnim iskustvom.

Već je rečeno da polaznici sa radnim iskustvom često zahtevaju kurseve engleskog jezika za 
posebne poslovne namene, što podrazumeva to da profesori poseduju kompetencije u vezi sa stručnom 
disciplinom polaznika. Pitanje stepena poznavanja stručne oblasti dugo je vremena u žiži interesovanja 
mnogih praktičara i istraživača. U savremenoj literaturi (Barton, Burkart & Sever 2010; Day & Krza-
nowski 2011; Donna 2000; Ellis & Johnson 1994; Kóris 2015) preovladava mišljenje da profesori stra-
nog jezika struke prvenstveno treba da poseduju relevantna lingvistička znanja i veštine. Od njih se ne 
očekuje da budu stručnjaci iz profesionalne oblasti polaznika, ali treba da pokažu spremnost da unapre-
đuju znanja i veštine iz stručnog polja svojih učenika, jer im to omogućava uspostavljanje inteligentne i 
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podsticajne interakcije, što pospešuje ishode nastave i doprinosi  zadovoljstvu ne samo polaznika, nego 
i drugih zainteresovanih strana, npr. poslodavaca ukoliko im oni obezbeđuju pohađanje kurseva. 

Za držanje kurseva za posebne poslovne namene od izuzetnog značaja je posedovanje kuriku-
larnih kompetencija, što obuhvata znanja i veštine u vezi sa sprovođenjem adekvatne analize potreba 
i upotrebom dobijenih podataka za utvrđivanje ciljeva i ishoda nastave, odabir, adaptaciju ili kreiranje 
odgovarajućih nastavnih materijala, adekvatan odabir i implementaciju nastavnih pristupa i metoda i 
sl. Sve navedene komponente su međusobno tesno povezane i imaju ključnu ulogu za uspešnost ishoda 
nastave.

Komunikativne kompetencije u kontekstu nastave poslovnog engleskog jezika sa polaznicima sa 
radnim iskustvom podrazumevaju uspostavljanje korektnih i profesionalnih odnosa ne samo sa pola-
znicima, nego i drugim relevantnim subjektima koji su indirektno u vezi sa nastavom (npr. poslodavac 
čiji zaposleni pohađaju kurseve, menadžer ljudskih resursa, stručnjaci sa kojima profesor profesionalno 
sarađuje s ciljem unapređenja kompetencija iz predmetne oblasti i sl.) (Ellis & Johnson 1994). Pored 
navedenog, ova grupa kompetencija odnosi se i na nastavnikovo poznavanje principa i pravila učestvo-
vanja u komunikativnim činovima koji su karakteristični za lokalno i globalno poslovno okruženje, kao 
i na sposobnost prenošenja tog znanja učenicima. 

Kada se radi o kompetencijama iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, od profe-
sora se danas „očekuje da poseduju odgovarajući nivo informatičke, informacione, digitalne i medijske 
pismenosti i da u nastavnoj praksi koriste savremene koncepte i primenjuju alate i metode koji doprinose 
smislenoj upotrebi digitalnih medija u nastavi” (Krželj i Polovina 2019: 118). Pored toga, u literaturi se 
naglašava i zauzimanje „kritičkog stava spram dostupnih informacija i odgovorna upotreba podataka sa 
interneta” (Krželj i Polovina 2019: 118). U kontekstu pedagoške prakse, integracija IKT osavremenjuje 
nastavu i na polaznike ostavlja utisak profesionalnosti. Ove kompetencije značajne su za profesore koji 
rade sa polaznicima sa radnim iskustvom i zato što se kursevi poslovnog engleskog jezika neretko odr-
žavaju u virtuelnom prostoru, što podrazumeva posedovanje gore pomenutih znanja, veština i stavova. 

3. METODOLOGIJA

Istraživanje u ovom radu sprovedeno je sa nastavnicima koji poslovni engleski jezik predaju pola-
znicima sa radnim iskustvom. Cilj je ispitivanje stavova, iskustava i potreba profesora u vezi sa stručnim 
usavršavanjem, kako bi se dobili podaci neophodni za kreiranje modela stručnog usavršavanja koji će 
odgovarati njihovim profesionalnim potrebama i nastavnom kontekstu.

Za prikupljanje podataka korišten je anonimni anketni upitnik5, koji je sačinjen na osnovu dosa-
dašnjih istraživanja iz oblasti stručnog usavršavanja (Gabršček & Roeders 2013; Glušac 2012; OECD 
2013). Upitnik je sadržao 12 pitanja otvorenog, zatvorenog i kombinovanog tipa čiji je cilj bio priku-
pljanje podataka o demografskim karakteristikama ispitanika (pol, starost, akademska titula, dužina 
radnog staža u nastavi poslovnog engleskog jezika) kao i o temama koje čine istraživačku problemati-
ku: učestalost učešća u aktivnostima stručnog usavršavanja, tipovi aktivnosti koje profesori sprovode, 
kriterijumi odabira programa stručnog usavršavanja, stavovi o kvalitetu, relevantnosti i primenjivosti 
sadržaja programa stručnog usavršavanja, te prikladnosti organizacionih aspekata (vreme i mesto odr-
žavanja, troškovi učešća), potrebe profesora poslovnog engleskog jezika u pogledu jačanja nastavničkih 
kompetencija i načini unapređenja oblasti stručnog usavršavanja. Upitnik je tokom 2014. i 2015. godine 
distribuiran privatnim školama stranog jezika koje nude kurseve poslovnog engleskog jezika u samoj 
školi ili u kompanijama. Kontaktirano je 22 škole u nekoliko gradova: Subotici, Novom Sadu, Beogra-
du, Nišu, Kragujevcu, Somboru i Šapcu. Podaci su obrađeni kvantitativno i kvalitativno. Kvantitativna 
analiza sprovedena je primenom deskriptivne i inferencijalne statističke metode. Deskriptivna metoda 
je omogućila utvrđivanje stepena zastupljenosti pojava izučavanih u radu. Inferencijalna analiza, koja je 
obuhvatila primenu hi-kvadrat i Kruskal-Valisovog testa, izvršena je radi ispitivanja postojanja statistič-

5  Upitnik je dat u prilogu.
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ki značajne povezanosti između dužine radnog staža i starosti ispitanika, odnosno varijabli koje su gore 
navedene kao teme istraživačke problematike6. Kvalitativna obrada podataka obavljena je putem analize 
sadržaja i dala je uvid u karakteristike proučavanih elemenata.

Ispitivanje je sprovedeno na uzorku od 31 profesora, od čega je 12,90% muškaraca i 87,10 % 
žena, što ukazuje na značajnu zastupljenost žena u datom nastavnom kontekstu. Ovakva polna struktura 
karakteristična je za struku profesora poslovnog engleskog jezika u Srbiji (Vidaković 2016). Istraživa-
njem su obuhvaćeni učesnici između 21 i 50 godina starosti, pri čemu najveći postotak (29,03%) pripada 
starosnoj grupi od 31 do 35 godina. Potom slede starosne kategorije od 21 do 26 godina  i od 36 do 40 
godina (19,35% po kategoriji), od 26 do 30 godina (16,13%), dok je najmanje ispitanika u starosnim 
grupama od 41 do 45 godina (9,68%) i od 46 do 50 godina (6,45%). 

U pogledu akademske titule, nešto više od polovine ispitanika (51,61%) ima završene osnovne 
studije, 45,61% poseduje titulu mastera, dok samo jedan profesor (3,23%) ima zvanje magistra nau-
ka. Tu valja napomenuti da za istraživanjem obuvaćene profesore ne postoje zahtevi za posedovanjem 
određene akademske titule koji su definisani relevantnim zakonskim aktima, kao što je to, na primer, 
slučaj sa profesorima koji predaju u srednjim školama ili visokoškolskim ustanovama. Međutim, često 
se dešava da ovi profesori rade i u gore navedenim obrazovnim institucijama.

Podaci u vezi sa dužinom radnog staža pokazuju da ispitanici poslovni engleski jezik predaju 
između 1 i 15 godina, pri čemu je oko dve trećine ispitanika (67,74%) u struci do najviše 5 godina, 
što ukazuje na to da većina anketiranih profesora ne poseduje značajno pedagoško iskustvo u oblasti 
poslovnog engleskog jezika. Daljom analizom utvrđeno je da ne postoji statistički značajna povezanost 
između dužine radnog staža i starosti ispitanika.

4. REZULTATI I DISKUSIJA

4.1. Učestalost učešća u programima stručnog usavršavanja

Najveći postotak ispitanika (48,39%) pohađa programe stručnog usavršavanja jedanput do dva 
puta godišnje, nešto malo manje od trećine profesora (29,03%) u aktivnostima stručnog usavršavanja 
učestvuje jedanput u dva ili tri meseca, 6,45% ispitanika jedanput mesečno, 3,23% dva ili više puta me-
sečno, dok je 12,90% učesnika u anketi izjavilo da ne pohađa programe stručnog usavršavanja. Uočeno 
je pritom da ne postoji statistički značajna povezanost između frekventnosti učešća ispitanika u aktivno-
sima stručnog usavršavanja i dužine radnog staža.

Uopšteno govoreći, gore navedeni podaci ukazuju na nepovoljnu situaciju, jer kod većine uče-
snika u istraživanju ne postoji kontinuitet u stručnom usavršavanju, što se uz saradnju i refleksiju sma-
tra osnovnom karakteristikom naznačenog  procesa (Beara i Okanović 2010; Darling-Hammond 2006; 
Foord 2009; Glušac 2012; 2016; Polovina i Pavlović 2010; Richards & Farrell 2005; Tančić, Vuković 
i Malčić 2017 i dr.). Posebno zabrinjava činjenica da neki profesori uopšte ne čine napore da unaprede 
svoje profesionalne kompetencije. 

Ipak, dobijeni podaci nisu neočekivani ako se uzme u obzir činjenica da potrebe profesora nisu 
prepoznate u dovoljnoj meri od strane kreatora programa stručnog usavršavanja, o čemu je bilo reči 
u uvodnom delu rada, a što potvrđuju i odgovori ispitanika na preostala pitanja iz upitnika. Međutim, 
pored podizanja svesti o važnosti prepoznavanja nastavnog konteksta i potreba profesora poslovnog 
engleskog jezika, potrebno je načiniti korake i u pogledu podsticanja njihove motivacije i angažovanosti 
u vezi sa profesionalnim razvojem, jer aktivnije uključivanje profesora u proces kreiranja i realizacije 
aktivnosti usavršavanja takođe može značajno da doprinese unapređenju trenutnog stanja.

6  Inferencijalna metoda nije primenjena na odgovore u sklopu otvorenog pitanja u vezi sa načinima unapređenja programa 
stručnog usavršavanja.
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4.2. Tipovi aktivnosti stručnog usavršavanja koje profesori sprovode

Deskriptivni pokazatelji u vezi sa pitanjem o tipovima stručnog usavršavanja koje nastavnici 
sprovode ukazuju na to da oni u najvećoj meri pohađaju seminare (83,87%). Slede radionice i opserva-
cije i međusobno obučavanje kolega (61,29% po kategoriji), praćenje stručne literature (58,06%), poha-
đanje stručnih skupova (54,84%) i vebinara (51,61%). Pored toga, zastupljeno je i učešće u obrazovnim 
grupama profesora7, (41,91%) kursevima i obukama, te onlajn konferencijama (35,48% po kategoriji), 
dok se od ponuđenih oblika usavršavanja najmanje sprovode akciono istraživanje (19,35%), aktivnosti 
u okviru zimskih i letnjih škola (9,68%) i vođenje portfolija profesionalnog razvoja (6,45%). Prikazane 
vrednosti pokazuju da ispitanici sprovode aktivnosti licem u lice kao i virtuelne oblike usavršavanja. 
Primenom hi-kvadrat testa nije utvrđeno postojanje statistički značajne povezanosti između vrste usavr-
šavanja za koju se ispitanici odlučuju i dužine radnog staža.

Činjenica da seminari spadaju u najzastupljeniju aktivnost nije neuobičajena, pošto je to nastavak 
tradicije seminara kao dominantnog oblika usavršavanja (Polovina i Pavlović 2010). Kao pozitivan 
rezultat izdvaja se značajan stepen učešća u radionicama, i sprovođenje opservacija i međusobnog obu-
čavanja kolega. Ovakvo usavršavanje smatra se izuzetno efikasnim (Glušac 2016; Richards & Farrell 
2005), jer podrazumeva aktivno učešće i saradnju učesnika, te primenu konstruktivističkog pristupa uče-
nju što doprinosi dubljim promenama ne samo nastavne prakse, nego i vrednosti i verovanja nastavnika  
u skladu sa savremenim shvatanjem stručnog usavršavanja (v. Odeljak 2). 

Kada je reč o najmanje zastupljenim tipovima usavršavanja kao što su akciono istraživanje i vo-
đenje portfolija profesionalnog razvoja, uzrok takvog stanja verovatno leži u činjenici da su profesori 
s njima nedovoljno upoznati. Stoga je profesore potrebno upoznati sa karakteristikama i sprovođenjem 
datih oblika usavršavanja, jer možda upravo neka od navedenih aktivnosti odgovara njihovim ciljevima 
profesionalnog razvoja. Naime „izbor aktivnosti stručnog usavršavanja zavisi od pitanja na koje se po-
kušava pronaći odgovor, profesorovog iskustva i uslova u kojima radi”  (Glušac 2016: 21).

4.3. Kriterijumi odabira programa stručnog usavršavanja

Ispitanici programe stručnog usavršavanja biraju na osnovu više kriterijuma, među kojima se po-
sebno izdvaja „važnost programa za sopstveni profesionalni razvoj” (ovakvu opciju izabralo je 93,55% 
profesora). Taj rezultat svedoči da su profesori svesni važnosti stručnog usavršavanja za razvoj svog 
profesionalnog identiteta i prakse, i da umeju da identifikuju pedagoške aspekte koje je potrebno una-
prediti. Slede mesto održavanja (64,51%), vreme (58,06%), cena (54,83%) i profesija i afilijacija autora 
programa (45,61%). Primenom hi-kvadrat testa nije identifikovana statistički značajna povezanost iz-
među odabira kriterijuma i dužine radnog staža nastavnika.

 Procentualna zastupljenost gore navedenih komponenti stručnog usavršavanja navodi na zaklju-
čak da njihovo utvrđivanje prema potrebama ispitanika može da doprinese većoj frekventnosti poha-
đanja aktivnosti stručnog usavršavanja. O karakteristikama voditelja programa stručnog usavršavanja 
ispitanici su iskazali svoje mišljenje u sklopu pitanja o načinima unapređenja programa usavršavanja (v. 
Pododeljak 4.6). 

4.4. Stavovi profesora o karakteristikama stručnog usavršavanja 

U istraživanju, ispitnici su zamoljeni da iznesu svoj stav o različitim organizacionim i pedagoš-
kim aspektima stručnog usavršavanja u Srbiji. Ponuđena im je Likertova skala koja je obuhvatila opcije: 
„Ne slažem se uopšte”, „Ne slažem se”, „Niti se slažem, niti se ne slažem”, „Slažem se”, „Slažem se u 
potpunosti”. Aspekti stručnog usavršavanja i distribucija odgovora ispitanika dati su u Tabeli 1.

7  Obrazovna grupa profesora (eng. professional/personal learning network) predstavlja grupu profesora koji su se povezali s 
ciljem profesionalne saradnje i razvoja. Ove grupe se uglavnom vezuju za virtuelni prostor (Vidaković 2016).
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U kojoj meri se slažete sa 
navedenim tvrdnjama?

Ne slažem 
se uopšte. 

(%)

Ne slažem 
se. (%)

Niti se 
slažem, niti 

se ne slažem. 
(%)

Slažem se. 
(%)

Slažem 
se u 

potpunosti. 
(%)

Vreme održavanja programa 
stručnog usavršavanja je 
odgovarajuće.

0,00% 31,03% 62,07% 13,79% 0,00%

Mesto održavanja programa 
stručnog usavršavanja je 
odgovarajuće.

3,45% 13,79% 68,97% 20,69% 0,00%

Troškovi učešća u 
programima stručnog 
usavršavanja su prikladni.

10,34% 24,14% 58,62% 13,79% 0,00%

Ponuđeni programi stručnog 
usavršavanja su savremeni i 
kvalitetni.

6,90% 24,14% 44,83% 31.03% 0.00%

Znanje stečeno u okviru 
programa stručnog 
usavršavanja mogu da 
primenim u svom nastavnom 
kontekstu.

0,00% 10,34% 51,72% 44,83% 0,00%

Tabela 1. Stavovi profesora o organizacionim i pedagoškim aspektima stručnog usavršavanja

Na osnovu tabelarnog prikaza uočava se da je za sve navedene tvrdnje najveći postotak ispi-
tanika odabrao opciju „Niti se slažem, niti se ne slažem”, što upućuje na nekonzistentnost programa 
usavršavanja u pogledu prikladnosti vremena i mesta održavanja, troškova učešća, kvaliteta i prime-
njivosti stečenih znanja u nastavnoj praksi. Prilikom analize procentualne zastupljenosti odgovora u 
poljima koja označavaju slaganje odnosno neslaganje,8 uočava se veći stepen neslaganja nego slaga-
nja sa adekvatnošću vremena održavanja aktivnosti usavršavanja i troškova učešća (31,03% ispita-
nika ne slaže se sa tvrdnjom o prikladnosti vremena, dok je svega 13,79% iskazalo slaganje; 34,48% 
ispitanika je mišljenja da su troškovi učešća neodgovarajući, tj. previsoki9, a samo 13,79% ih smatra 
odgovarajućim). Profesori su izrazili nešto veći postotak slaganja nego neslaganja sa prikladnošću 
mesta održavanja (20,69% profesora iskazalo je slaganje, a 17,24% neslaganje). Međutim, ni ovaj 
rezultat se ne smatra zadovoljavajućim. Stanje u vezi sa prethodno navedenim komponentama može 
se poboljšati većom zastupljenošću virtuelnih aktivnosti usavršavanja, što doprinosi uštedi vremena i 
umanjenju troškova učešća, dok komponenta mesta postaje nevažna. Kada je reč o kvalitetu i savre-
menosti programa stručnog usavršavanja, isti postotak ispitanika smatra da je ponuda odgovarajuća, 
odnosno neodgovarajuća (31% po kategoriji). Ovakva procentualna zastupljenost upućuje na neop-
hodnost unapređenja navedenih aspekata usavršavanja. U pogledu primenjivosti znanja stečenih u 
okviru programa stručnog usavršavanja, uočava se veći stepen slaganja (44,83%) nego neslaganja 
(10,34%). Prema tome, iako sporadične, aktivnosti stručnog usavršavanja koje se bave temom poslov-
nog engleskog jezika nude sadržaje koji odgovaraju nastavnom kontekstu ispitanika. Svakako, bilo bi 
poželjno da taj postotak, kao i broj samih aktivnosti bude veći. 

8  Prilikom tumačenja rezultata, pojam „slaganja” obuhvatio je opcije „Slažem se” i „Slažem se u potpunosti”, dok su pod 
pojmom „neslaganje” obuhvaćene opcije „Ne slažem se” i „Ne slažem se uopšte”.

9  Odgovori ispitanika na otvoreno pitanje u vezi sa načinima unapređenja programa stručnog usavršavanja ukazuju na to da 
se pod neslaganjem u pogledu tvrdnje o troškovima učešća misli na to da su troškovi previsoki.
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Daljom statističkom analizom putem Kruskal-Valisovog testa nije identifikovana statistički zna-
čajna povezanost između odgovora ispitanika na tvrdnje o organizacionim i pedagoškim aspektima 
stručnog usavršavanja i dužine radnog staža.

Prema tome, opšti zaključak je da je potrebno načiniti korake kako bi se kreirao model stručnog 
usavršavanja koji će da obezbedi relevantne, kvalitetne i savremene programe usavršavanja, vodeći pri 
tome računa o logističkim komponentama (mesto, vreme, troškovi), kao i o aspektima kao što su konti-
nuitet, saradnja i refleksija, koji se smatraju ključnim u procesu stručnog usavršavanja. 

4.5. Potrebe profesora poslovnog engleskog jezika u pogledu razvoja nastavničkih kompetencija

Profesori su u okviru upitnika iskazivali stepen potrebe za jačanjem određene grupe nastavničkih 
kompetencija na skali od 0 (potreba ne postoji) do 4 (postoji veoma visok stepen potrebe). Grupe kom-
petencija preuzete su iz klasifikacije kompetencija koju je kreirala Selvi (2010).

Prilikom analize rezultata fokus je bio na oznakama 3 i 4, s obzirom na to da one označavaju visok 
i veoma visok stepen naznačene potrebe, te ukazuju na pravce odabira vrste sadržaja programa stručnog 
usavršavanja. Uopšteno govoreći, ispitanici su iskazali značajan stepen potrebe za jačanjem svih gru-
pa kompetencija – između 68,96% i 99,92% profesora potrebu je izrazilo stepenom 3, odnosno 4, što 
upućuje na zaključak da su svesni važnosti stručnog usavršavanja za pedagošku praksu, ali da njihove 
potrebe nisu dovoljno prepoznate. 

Najveća potreba iskazana je za unapređenjem znanja i veština iz disciplina sa kojima je poslov-
ni engleski jezik u vezi, a koje su relevantne za rad sa polaznicima (48,20% ispitanika ima veliku, a 
51,72% veoma veliku potrebu za jačanjem ove grupe kompetencija). U Odeljku 2 rečeno je da se od 
profesora ne očekuje da budu stručnjaci iz profesionalne oblasti polaznika, ali da treba da teže da u toj 
oblasti unapređuju svoje kompetencije (Barton, Burkart & Sever 2010; Day & Krzanowski 2011; Donna 
2000; Ellis & Johnson 1994). Shodno tome, dobijeni rezultati u skladu su sa vladajućim stavovima u 
pogledu posedovanja kompetencija iz predmetne materije. Poznavanje stručne oblasti polaznika omo-
gućava ostvarivanje inteligentne interakcije sa polaznicima i upotrebu njihovih stručnih znanja i veština 
kao nastavnog resursa, što značajno doprinosi relevantnosti kursa i motivaciji polaznika. 

Na drugom mestu nalazi se potreba za unapređenjem IKT kompetencija u kontekstu nastave po-
slovnog engleskog jezika (34,48% ispitanika iskazalo je visok stepen potrebe, a 55,17% veoma visok 
stepen potrebe). Važnost koju ispitanici pridaju ovoj grupi kompetencija u skladu je sa savremenim 
tokovima u oblasti obrazovanja (Krželj i Polovina 2019; Scheerens 2010). Za profesore i polaznike 
poslovnog engleskog jezika IKT kompetencije su značajne jer ostavljaju utisak profesionalnosti (IKT 
značajno prožimaju sferu poslovanja u kojoj polaznici delaju), a takođe, kao što je već napomenuto u 
Odeljku 2, neretko se kursevi sa polaznicima sa radnim iskustvom održavaju delimično ili u potpunosti 
u virtuelnom prostoru. Stoga je neophodno obezbediti programe usavršavanja koji će doprineti unapre-
đenju IKT kompetencija, posebno u kontekstu nastave stranog jezika struke.  

Profesori su visok stepen potrebe iskazali i za jačanjem komunikativnih kompetencija (27,59% 
izrazilo je potrebu stepenom 3, a 55,17% stepenom 4), što ukazuje na posedovanje svesti o značaju 
ostvarivanja profesionalne i korektne komunikacije sa polaznicima i drugim relevantnim akterima s 
ciljem unapređenja nastave, procesa i ishoda učenja. Ovakav rezultat odražava savremena shvatanja 
o važnosti komunikativnih kompetencija u nastavi poslovnog engleskog jezika, o čemu je bilo reči u 
Odeljku 2, i upućuje na zaključak da je ovoj grupi kompetencija neophodno posvetiti više pažnje u ak-
tivnostima stručnog usavršavanja.

Značajan postotak ispitanika ima veliku potrebu za unapređenjem kurikularnih kompetencija u 
pogledu kreiranja kurikuluma (58,62% ispitanika iskazalo je veoma visok stepen potrebe, a 17,24% 
visok stepen potrebe) i implementacije kurikuluma (48,28% ispitanika iskazalo je veoma visok stepen 
potrebe, a 27,59% visok stepen potrebe). Već je rečeno da su nastavnici koji rade sa polaznicima sa rad-
nim iskustvom često u obavezi da kreiraju nastavni sadržaj koji će odgovarati usko definisanim potre-
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bama polaznika. To podrazumeva da oni umeju da sprovedu odgovarajuću analizu potreba, i na osnovu 
rezultata odrede ciljeve kursa, kreiraju, odaberu ili adaptiraju nastavni materijal, odluče se za  adekvatne 
nastavne metode i sl., što zahteva posedovanje određenih znanja i veština (Ellis & Johnson 1994; Frendo 
2005; Ignjačević 2012; Kóris 2015). U najkraćem, ovo je ključna grupa kompetencija u nastavi poslov-
nog engleskog jezika, a dobijeni rezultati ukazuju na značajnu potrebu za njenim razvojem. 

Konačno, oko dve trećine ispitanika iskazalo je veoma visok i visok stepen potrebe za unapre-
đenjem znanja i veština u vezi sa učenjem, nastavom i jezikom struke/poslovnim engleskim jezikom 
(37,93% i 31,03%), što upućuje na zaključak da profesori prepoznaju značaj ne samo metodoloških i 
praktičnih, nego i teorijskih aspekata na kojima počiva nastava stranog jezika struke. Na usku poveza-
nost teorije i prakse ukazala je Vujisić-Živković (2007). Pozivajući se na Carra i Kemmisa (2000), ova 
autorka (2007: 248) kaže da „teorija obrazovanja ima za cilj da pomogne praktičarima da razviju reflek-
tivni uvid u vlastite pedagoške stavove”, što je preduslov za promenu pedagoške prakse. 

Analiza povezanosti između iskazanih potreba za jačanjem različitih grupa kompetencija i dužine 
radnog staža ispitanika primenom Kruskal-Valisovog testa pokazala je da između ove dve varijable ne 
postoji statistički značajna korelacija.

4.6. Načini unapređenja programa stručnog usavršavanja

U okviru istraživanja profesori su zamoljeni da daju sugestije u vezi sa načinima unapređenja 
oblasti stručnog usavršavanja. Odgovori na ovo pitanje su značajni zbog sledećeg: (1) potvrđuju stavove 
koje su profesori izneli u okviru prethodnih pitanja u upitniku i (2) skreću pažnju i na druge važne kom-
ponente stručnog usavršavanja, kao što su kompetentnost voditelja programa stručnog usavršavanja, 
virtuelni oblici usavršavanja, decentralizacija i diseminacija informacija.

Ispitanici smatraju da je neophodno obezbediti više programa stručnog usavršavanja koji su re-
levantni za njihov nastavni kontekst, a tome svakako može da doprinese sprovođenje analize potreba. 
Veliki značaj profesori pridaju kompetentnosti voditelja programa stručnog usavršavanja. Po mišljenju 
učesnika u anketi, edukatori treba da poseduju stručnost i da dobro poznaju radne prilike profesora. Na 
taj način mogu se obezbediti aktivnosti usavršavanja koje nude znanja i veštine koje su primenjive u 
nastavi poslovnog engleskog jezika. Profesori su takođe izrazili želju za dovođenjem većeg broja stranih 
predavača. Razlog možda leži u činjenici da im to omogućava da se upoznaju sa pedagoškim praksama 
iz drugih zemalja, te da ih uporede sa svojim iskustvima. Ispitanici smatraju da je potrebno obezbediti 
više mogućnosti za virtuelno usavršavanje, kako bi se išlo u korak sa novim tehnološkim dostignućima 
i savremenim obrazovnim praksama, a ujedno doprinelo uštedi vremena i smanjenju troškova učešća. 
Uz to, nastavnici su ukazali na važnost decentralizacije aktivnosti stručnog usavršavanja, jer su uočili 
da su neki regioni u Republici Srbiji zapostavljeni. Mišljenja su da je neophodno unaprediti sistem di-
seminacije informacija u vezi sa stručnim usavršavanjem, što podrazumeva blisku saradnju nastavnika, 
organizatora aktivnosti stručnog usavršavanja, ali i drugih relevantnih aktera iz sfere obrazovanja. Gore 
navedeno ilustruju sledeći komentari ispitanika: 

a. Jedno od mogućih rešenja [za unapređenje stručnog usavršavanja profesora poslovnog engle-
skog jezika] je da se izvrši analiza potreba i da se programi stručnog usavršavanja organizuju 
prema stvarnim potrebama većine, 

b. Smatram da je potrebno da programi budu relevantni tj. u skladu sa potrebama zaposlenih u 
Srbiji i da što veći broj programa bude elektronski organizovan,

c. Dostupnost [programa stručnog usavršavanja] mora biti unapređena i osavremenjena, najbo-
lje onlajn. Način organizacije većine MOOC renomiranih univerziteta širom sveta na platfor-
mama kao što su Coursera ili edX primer su kako bi programi možda mogli biti organizovani, 

d. Ja ne znam za mnogo programa stručnog usavršavanja za [nastavnike] poslovn[og] englesk[og] 
kod nas. Mislim da treba da budemo bolje obavešteni i da sve što može bude onlajn, 
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e. [Programi stručnog usavršavanja] treba da se bave konkretnim izazovima na koje se nailazi u 
radu, i da predavači budu ljudi koji su zaista „ušli u učionicu”, 

f. [Programi stručnog usavršavanja treba] češće da se održavaju, ne samo u Beogradu, već i u 
drugim većim gradovima, da budu finansijski dostupniji i bolje najavljeni, 

g. Edukatori treba prvo da se upoznaju sa realnim situacijama umesto da drže seminare na osnovu 
idealnih polaznika, 

h. [Programi stručnog usavršavanja mogu da se unaprede] poboljšanjem kvaliteta usavršavanja 
uz veći broj stranih prezentera.

5. ZAKLJUČAK

U radu je predstavljeno istraživanje stavova, iskustava i potreba profesora poslovnog engleskog 
jezika koji kurseve drže polaznicima sa radnim iskustvom u vezi sa stručnim usavršavanjem. Analizom 
prikupljenih podataka u okviru relevantnih teorijskih saznanja i kretanja iz oblasti stranog jezika stru-
ke i stručnog usavršavanja dobijene su konkretne smernice koje mogu da doprinesu kreiranju modela 
stručnog usavršavanja profesora poslovnog engleskog jezika u Srbiji koji bi bio u skladu sa njihovim 
profesionalnim potrebama i savremenim obrazovnim zahtevima. 

Istraživanje je pokazalo da ispitanici učestvuju u raznolikim oblicima stručnog usavršavanja, ali 
da učestalost učešća nije zadovoljavajuća, jer specifične potrebe profesora poslovnog engleskog jezika 
nisu prepoznate u dovoljnoj meri. Stoga je neophodno ponuditi više sadržaja koji će omogućiti jačanje 
nastavničkih kompetencija relevantnih za oblast poslovnog engleskog jezika. Utvrđeno je da prioritet 
za profesore predstavlja unapređenje znanja i veština iz disciplina sa kojima je poslovni engleski jezik 
u vezi, a koje su relevantne za rad sa polaznicima. Velika potreba postoji i za jačanjem IKT, komunika-
tivnih i kurikularnih kompetencija. Rezultati istraživanja takođe upućuju na zaključak da prilikom orga-
nizacije programa stručnog usavršavanja treba voditi računa o prikladnosti logističkih aspekata kao što 
su mesto, vreme i troškovi učešća, i da pored tradicionalnih oblika usavršavanja, u većoj meri treba da 
budu zastupljene virtuelne aktivnosti usavršavanja, koje ne samo da takve troškove smanjuju i doprinose 
uštedi vremena, nego su dostupnije većem broju profesora u odnosu na aktivnosti licem u lice.

Takođe, zaključeno je da je potrebno posvetiti pažnju edukaciji voditelja programa stručnog usa-
vršavanja kako bi im se omogućilo da na efikasan i inovativan način sprovode obuku profesora, a u 
isto vreme potrebno je obučiti same profesore raznim oblicima usavršavanja, „jer će dobro planiranje i 
pravilan odabir aktivnosti dovesti do usavršavanja koje je svrsishodno, razumno i korisno, kako profe-
sorima tako i njihovim učenicima” (Glušac 2016: 21).

U istraživanju nije uočeno postojanje statistički značajne povezanosti između odgovora ispitanika 
na pitanja koja čine istraživačku problematiku i dužine radnog staža. Međutim, postoji mogućnost da bi 
analiza na većem uzorku dala delimično drugačiju sliku u tom pogledu. Iako veličina uzorka predstavlja 
ograničenje ovog rada, istraživanje ima svoju praktičnu primenu jer ukazuje na pravce kreiranja modela 
stručnog usavršavanja za profesore koji kurseve poslovnog engleskog jezika drže polaznicima sa radnim 
iskustvom. 

Na kraju još valja naglasiti da je za stvaranje održivog modela stručnog usavršavanja od ključnog 
značaja ne samo perspektiva profesora, nego u proces treba da budu uključeni i drugi relevantni akteri iz 
sfere obrazovanja (npr. kreatori programa stručnog usavršavanja i obrazovnih politika), polaznici i struč-
njaci iz poslovnog sektora, kako bi se dobila celovitija slika nastavnog konteksta u kom profesori rade. 
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF BUSINESS ENGLISH TEACHERS IN SERBIA – A 
PERSPECTIVE OF TEACHERS WHO DELIVER COURSES TO JOB EXPERIENCED LEARNERS

Summary

The paper deals with professional development (PD) of teachers who teach business English to job experi-
enced students in Serbia. Previous research showed that professional needs of these teachers are not met adequate-
ly. Therefore, the aim of the analysis in this paper is to obtain insight into teachers’ attitudes, experiences and needs 
with regard to professional development topics such as types of PD activities that teachers undertake, frequency of 
attendance, criteria for selecting PD programmes, teachers’ PD needs, quality and relevance of current PD activi-
ties, etc., so as to gain data which could help to improve the current situation. The research sample comprised 31 
teachers who were asked to complete a questionnaire. The data were examined using the methods of descriptive 
and inferential statistics, as well as content analysis. The results show that teachers are aware of the importance of 
professional development for their pedagogical practice. They participate in various forms of PD activities, but not 
to the expected extent in terms of frequency of attendance. The respondents expressed a very high level of need for 
the development of field, ICT, communicative and curricular competences. They choose PD programmes based on 
various criteria, among which relevance for their teaching practice is of greatest significance, but the aspects such 
as time, place and costs of participation also play an important role. Furthermore, the results suggest that teachers 
want more virtual PD activities, better dissemination of information and highly competent educators. Generally 
speaking, the research has provided data which have important pedagogical implications in terms of designing PD 
programmes for business English teachers. However, it needs to be highlighted that in order to obtain the complete 
picture of the teaching context in which the teachers work, the perspective of various participants from educational 
and business sectors needs to be taken into account as well.

Key words: business English, business English teacher, job experienced learner, professional development
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PRILOG
Upitnik za profesore poslovnog engleskog jezika 
* Obavezno pitanje

1. Pol ispitanika*  a) Muški    b) Ženski
2. Koliko imate godina?*
3. Koja je vaša akademska titula? * 

a) Završene osnovne studije b) Master c) Magistar
d) Doktor nauka e) Nemam akademsko zvanje

4. Koliko godina predajete poslovni engleski jezik?*
5. Koliko često učestvujete u programima stručnog usavršavanja?* 

a) Jedanput mesečno b) Dva ili više puta mesečno c) Jedanput u dva ili tri meseca
d) Jedanput ili dva puta    

      godišnje
e) Ne pohađam programe  

     stručnog usavršavanja
6. Koliko godina predajete poslovni engleski jezik?*
7. Na koje načine se usavršavate?*

a. Seminari
b. Radionice
c. Stručni skupovi
d. Kursevi i obuke
e. Zimske i letnje škole
f. Opservacije i međusobno obučavanje kolega
g. Vođenje portfolija profesionalnog razvoja
h. Akciono istraživanje
i. Praćenje stručne literature
j. Vebinari
k. Onlajn konferencije
l. Obrazovne grupe profesora (uključujući i virtuelne grupe)
m.  Drugo: 

8. Kojim se kriterijumima vodite prilikom odabira programa stručnog usavršavanja?* 
a) Mesto održavanja b) Vreme održavanja c) Cena
d) Profesija i afilijacija autora   
    programa stručnog usavršavanja 

e) Važnost programa za sopstveni  
     profesionalni razvoj

f) Ostalo:

9. U kojoj meri se slažete sa navedenim tvrdnjama?*

Ne slažem 
se uopšte.

Ne 
slažem 
se. 

Niti se 
slažem, 
niti se ne 
slažem.

S l a ž e m 
se.

Slažem se u 
potpunosti.

Vreme održavanja programa stručnog 
usavršavanja je odgovarajuće.
Mesto održavanja programa stručnog 
usavršavanja je odgovarajuće.
Troškovi učešća u programima 
stručnog usavršavanja su prikladni.
Ponuđeni programi stručnog 
usavršavanja su savremeni i kvalitetni.
Znanje stečeno u okviru programa 
stručnog usavršavanja mogu da 
primenim u svom nastavnom 
kontekstu.
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10. Kakve su Vaše potrebe u vezi sa daljim usavršavanjem?  Odaberite opcije od 1 (najmanja potreba) do 4 
(najveća potreba), ili 0 (ukoliko ne postoji potreba za usavršavanjem u okviru navedene oblasti).*

1 2 3 4 0
Unapređenje znanja i veština iz 
disciplina sa kojima je poslovni 
engleski jezik u vezi, a koje su 
relevantne za rad sa polaznicima. 
Upoznavanje sa najnovijim i 
relevantnim naučnim istraživanjima u 
vezi sa učenjem, nastavom i jezikom 
struke/poslovnim engleskim jezikom.
Unapređenje kompetencija u vezi 
sa kreiranjem kurikuluma (analiza 
potreba, osmišljavanje kursa i 
postavljanje ciljeva, kreiranje plana i 
programa, odabir/kreiranje nastavnog 
materijala).
Unapređenje kompetencija u vezi 
sa  primenom kurikuluma (primena  
nastavnih sadržaja, ostvarivanje 
zadatih  ciljeva, nastavna sredstva, 
nastavne metode, evaluacija 
postignuća polaznika itd.). 
Unapređenje komunikativnih 
kompetencija (komunikacija i saradnja 
sa polaznicima, kolegama, širom 
zajednicom).
Unapređenje kompetencija u 
vezi sa upotrebom informaciono- 
komunikacionih tehnologija u nastavi 
poslovnog engleskog jezika.

11. Da li postoji neka oblast u vezi sa nastavom poslovnog engleskog jezika koju biste želeli da unapredite, a 
nije obuhvaćena prethodnim pitanjem?

12. Na koji način smatrate da programi stručnog usavršavanja mogu da se unaprede?*
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AN INFORMATION-THEORETIC EXPLANATION FOR LEARNER 
DIFFICULTIES IN THE USE OF ARTICLES IN ENGLISH1

This research explores the possibility of an information-theoretic explanation for the difficulties in the use of 
articles in English by L1 speakers of Serbian through examining the correlation between an entropy reduction 
mechanism of a language – the article system in English – and the lack of (directly) corresponding entropy reduc-
tion elements in another language, Serbian. Entropy levels on nouns in parallel corpora of English and Serbian 
show that entropy is higher on nouns in Serbian than in English and that definiteness-bearing elements in Serbian 
have a higher entropy reduction effect than it is the case with articles in English. Mistakes in the use of articles in 
English (the majority of which are omission errors) can then be seen as the consequence of an overall higher level 
of entropy in the nominal domain of the learners’ L1 resulting in their resilience towards the presence of entropy 
peaks on nouns in their L2.

Keywords: information theory, entropy, articles, ESL, contrastive syntax

1. INTRODUCTION

The use of articles in English has been recognized as one of the most difficult areas even among 
more advanced L2 learners (e.g. Master 1987; Thomas 1989; Milović 2014; Prvulović 2014). Their 
functional syntactic role together with the semantic and pragmatic meaning components they carry 
results in a complex form-to-function ratio, which requires an increased cognitive effort from L2 learn-
ers due to constant decision-making during production (Crosthwaite 2016). Articles in English consist 
of morphologically simple unstressed morphemes that encode the notions of number and countability, 
the semantic notions of existence, reference, and attribution, and the discourse notions of anaphora and 
context at the level of pragmatics (Young 1996). An added difficulty for article use is when there is a 
functional mismatch between the learner’s L1 and L2, i.e. contexts in which the learner’s L1 does not 
have a grammaticalized equivalent of articles in English, or it expresses the range of functions expressed 
by articles in English through different linguistic means (Larsen-Freeman 1975).

Past research on articles in the field of Information Theory has shown that the use of articles both 
in English and cross-linguistically is governed by the principles of Uniform Information Density (e.g. 
Lemke et al. 2017), it affects the level of surprisal measured on language units with and without articles 
(e.g. Horch and Reich 2017) and plays a role in entropy reduction (e.g. Futrell 2010).

This research is aimed at exploring the correlation between the effects of an entropy reduction 
mechanism of a language (the article system in English) and the effects of the lack of (directly) corre-
sponding entropy reduction elements in another language (Serbian). The starting idea is to compare the 
levels of entropy on nouns in parallel corpora of English and Serbian and see how elements commonly 
perceived of as fulfilling a role similar to articles in English behave in Serbian in terms of their potential 
to play a role in managing the levels of entropy. This data will then be used to explore if the mistakes 

1  The research presented in this paper was supported in part by the Ministry of Education, Science and Technological 
Development of the Republic of Serbia through Research Grant TR32035 - Development of Dialogue Systems for Serbian 
and Other South Slavic Languages.
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in the use of articles L2 learners make correspond to contexts of low entropy in their L1. The working 
hypothesis is that article omission errors in English by L1 speakers of Serbian may be the consequence 
of language interference, where a lower entropy context in the learner’s L1 is generalized to a higher 
entropy context in the L2.

2. THE ROLE OF ARTICLES IN NOMINAL ENTROPY REDUCTION

Articles play a role in reducing nominal entropy by means of prediction. Occupying a position on 
the leftmost periphery of the nominal domain in languages such as English and merging with nominal 
heads only, articles present a signal to the recipient of the message that the upcoming element(s) belong 
to the nominal domain. Past research (Futrell 2010) has shown that the syntactic and semantic richness 
of the information carried by an article correlates with the degree of entropy reduction.

Entropy (H) is the quantified measure of uncertainty showing the cost of transmitting information 
(Shannon 1948). It is an information-theoretic measure expressing the weighted average of the infor-
mation on a given element (X). It is calculated as the expected surprisal − the weighted average of the 
negative logarithm of probability (P):

.

In the formula above, X denotes the set of all possible structures and the goal of comprehension 
is to identify which structure x ∈ X is being communicated. The uncertainty about x is quantified as the 
entropy of the probability distribution over X.

Nouns being one of the most diverse parts of speech results in them carrying a high entropic 
value. The entropy of all nouns (N) in a language where ni ... nk represent all the possible nouns in the 
language is calculated as

.

According to the principle of Uniform Information Density (UID), speakers prefer utterances that 
distribute information uniformly across the signal (Levy and Jaeger 2006), and language variability is a 
means by which speakers are able to maintain a uniform rate of information during production (Jaeger 
2010). Given a choice between several variants of encoding their message, speakers will prefer the vari-
ant that distributes the informational load more uniformly across the linguistic signal thus maximizing 
information transmission across the communication channel, and minimizing comprehender difficulty 
(Levy and Jaeger 2006).

Following the UID principle, the high entropy level on nouns in a language can be attenuated by 
prediction, specifically by elements in the left-periphery of the noun (such as determiners or articles) that 
left-bound the entropy of a noun in their context. This reduction of the overall entropy of the sequence 
can be expressed through the measure of entropy reduction (ER), which is a measure of the amount by 
which an element (ni-1) reduces the uncertainty about the sequence that follows (ni):

.

3. SOME DIFFERENCES IN THE NOMINAL DOMAIN OF ENGLISH AND 
SERBIAN

The nominal domain in English and Serbian differ in multiple respects, most notably in the mor-
pho-syntactic markedness of nouns and other elements. Namely, Serbian, being an inflectional language, 
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expresses nominal case and number through its rich system of inflectional suffixes and it also expresses 
agreement of elements in the nominal domain with the noun in gender, number, case, and animacy. 
English on the other hand, has a reduced inflectional system in the nominal domain, and marks only the 
possessive genitive case on its nouns through the inflectional suffix ‘s.

The common component in both of these languages is that nouns can be modified by elements in 
their left periphery such as demonstratives, adjectives, and numerals. Relating to the concepts discussed 
in Section 2, these elements can be used to left-bound the noun and are expected to play a role in reduc-
ing its entropy.

An interesting point of difference between English and Serbian is that English possesses an article 
system consisting of the definite article the and the indefinite article a(n), while no such class exists 
in Serbian. Some approaches in theoretical syntax propose definiteness to be a grammatical category 
represented as the functional head D, and there is a widely known debate on whether languages that do 
not have a grammaticalized class expressing definiteness possess this functional projection or not (cf. 
Progovac 1998; Bošković 2008; Bašić 2004; Zlatić 1997; Despić 2011). While Serbian is a language 
without a dedicated class of elements carrying definiteness — as opposed to English, which has articles 
functioning as determiners dedicated to expressing definiteness and specificity — it has other mecha-
nisms through which it expresses the notion of definiteness. Some of the elements that have been con-
sidered for this role that will be discussed in the scope of this paper include demonstratives (proximal: 
ovaj, medial: taj, and distal: onaj) (cf. Djordjević 1989) and the definite form of adjectives expressed as 
a suffix in certain contexts of masculine adjective-noun agreement (Progovac 1998).

Given these systemic differences between English and Serbian, together with the fact that article 
use is one of the most common difficulties among the learners of English whose L1 is Serbian (Spalatin 
1976; Kałuza 1963), it is interesting to explore whether the difficulties in language use can be explained 
through the objective measures provided by Information Theoretical approaches, as well as to explore 
how these measures reflect the cross-linguistic differences noted in the nominal domain.

4. MATERIALS AND METHOD

For the purposes of this research, parallel data of English and Serbian news articles were used 
taken from the English-Serbian subcorpus of the multilingual SETimes corpus compiled by Nikola 
Ljubešić (Tiedemann, 2012) from the content published on the SETimes.com news portal, and distrib-
uted under the CC-BY-SA license. The data consists of 222,808 sentence pairs and 90.08 million tokens 
structured in TMX format. The SETimes corpus was chosen due to its parallel nature allowing for better 
comparative measures between the two languages.

The English data was and tokenized using NLTK’s tokenize package (Bird et al. 2009) and all 
punctuation except the hyphen symbol “-” was removed during pre-processing. The hyphen symbol was 
maintained due to it being a connector within hyphenated compounds. The pre-processed data was then 
part-of-speech tagged using NLTK’s pos_tag tagger (Bird et al. 2009), which uses the English Penn 
Treebank tagset (Marcus et al. 1993).

The Serbian data was tokenized using the ReLDI tokenizer (Ljubešić and Erjavec 2015) available 
under the Apache License 2.0, and part-of-speech tagged using the ReLDI Tagger (Ljubešić and Erjavec 
2016; Ljubešić et al. 2016), which uses the MULTEXT-East Serbian part-of-speech tagset (Krstev et al. 
2004).

1-gram and 2-gram language models were trained on both English and Serbian data at the level of 
tokens for 1-grams, and at a mixed, part-of-speech + noun token level in the case of 2-grams. Entropy 
was calculated on all nominal elements in both languages on the 1-gram models and on the 2-gram mod-
els on elements consisting of a noun and the element preceding the noun. Relevant part-of-speech tags 
were normalized and merged during entropy calculation to provide comparable measures regardless of 
the differing systems of annotation.
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5. RESULTS

5.1. Nominal entropy in English and Serbian

Based on the 1-gram language model trained on the SETimes parallel sub-corpus of English and 
Serbian, the entropy of nouns in English is 11.46 bits, while the entropy of nouns in Serbian is 12.60 
bits (Figure 1).

Figure 1: Nominal entropy in English and Serbian

The entropy on the nouns in Serbian being 1.14 bits higher when compared to English nouns 
means that nouns present a higher cognitive effort in production and processing in Serbian when com-
pared to English.

Examining the entropy of singular versus plural nouns in English and Serbian (Figure 2) shows 
this exact same pattern. Singular nouns in English have 11.03 bits of entropy compared to the 12.39 bits 
of entropy on singular nouns in Serbian, and plural nouns in English have 9.70 bits of entropy compared 
to 10.60 bits of entropy on plural nouns in Serbian.

Figure 2: Nominal entropy in English and Serbian on singular versus plural nouns

The entropy on singular nouns in Serbian being 1.36 bits higher when compared to English singu-
lar nouns, and the entropy on plural nouns in Serbian being 0.90 bits higher when compared to English 
plural nouns shows that cognitive effort in nominal processing is higher in Serbian in the case of both 
singular and plural forms than it is the case in English. 

Given the morpho-syntactic richness within the nominal domain in Serbian, these results are 
comparable to those of Futrell (2010) for German. In general, a higher nominal entropy is expected to 
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be allowed in a language which has stronger prediction mechanisms. In order to maintain a functional 
equilibrium, it is expected that there exist elements in the preceding discourse that provide a scaffolding 
mechanism that will attenuate for the higher peak in entropy on the noun. For example, a higher nominal 
entropy in German is attenuated by an article system that can express agreement in gender and number 
with the subsequent noun, thus having a more significant role in the reduction of nominal entropy when 
compared to the articles in English, which do not express those categories (Futrell 2010). It is expected 
then, that there should be a comparable mechanism of entropy reduction in Serbian as well.

5.2. The role of articles in reducing entropy

Based on the 2-gram language model trained on the SETimes corpus of English, all articles in 
English play a role in reducing entropy on the subsequent noun. The definite article the reduces entropy 
by 1.30 bits, the indefinite article a reduces entropy by 1.86 bits, while the allo-form an reduces entropy 
by 4.15 bits (Figure 3).

Figure 3: Conditional entropy per article in English

A possible explanation for the differences in the entropy reduction of definite versus indefinite 
articles in English could be found in the fact that the definite article the in English can be used with both 
singular and plural nouns, as opposed to the indefinite articles a(n), which is used with singular nouns 
only. The difference between the entropy reduction effect of the two forms of the indefinite article, on 
the other hand, is likely to be due to the fact that an exclusively precedes nouns starting with one of the 
significantly smaller number of vowels of the English language, while a precedes nouns starting with 
any of the more numerous consonants in English.

To attempt to disentangle the measures presented above, the occurrences of the with singular and 
plural nominals were separated, and a and an were treated as a single indefinite article class (Figure 4) 
as this research aims to explore the role of definiteness rather than phonology on entropy reduction.
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Figure 4: Conditional entropy on article classes in English

Separating the singular and plural contexts of the definite article the and treating the indefinite 
articles a and an as a single class provides a comparable measure where all articles in English reduce en-
tropy on the subsequent noun to a similar degree. Specifically, the definite article the in English reduces 
nominal entropy by 1.35 bits, and the indefinite articles a and an reduce nominal entropy by 1.20 bits 
in the context of singular nouns. The difference between the effect of the definite and indefinite articles 
in reducing nominal entropy in singular noun contexts in English calculated this way is only 0.15 bits.

It should be noted that the article system of English, depending on the theoretical approach, might 
also include a zero article, which occurs most frequently with indefinite uncountable nouns and plural 
countable nouns, and which is the preferred means of describing generic or non-specific nouns, and a 
null article that occurs most frequently with bounded singular proper nouns and certain singular count 
nouns (Chesterman 1991; Master 1997). These cases will not be analyzed in the scope of this paper, as 
the corpora and part-of-speech taggers used do not account for the existence of zero and null elements, 
thus making their inclusion in the language models impossible at this time.

5.3. Other definiteness-carrying elements and their effect on entropy

Examining the data from the 2-gram language model trained on the SETimes corpus of Ser-
bian, all elements which present possible candidates for expressing definiteness in Serbian discussed 
in Section 3 except the definite suffix on adjectives play a role in reducing entropy on the subsequent 
noun in singular noun contexts. The definite suffix on adjectives decreases entropy by 1 bit, the medial 
demonstrative taj reduces entropy by 3 bits, the proximal demonstrative ovaj reduces entropy by 5.85 
bits, the indefinite demonstrative neki reduces entropy by 7.24 bits, and the distal onaj demonstrative 
reduces entropy by 7.87 bits (Figure 5). It should be noted that although Serbian marks gender and case 
on demonstratives, those components were factored out in this analysis by using single counts for all the 
members of the demonstrative paradigms.
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Figure 5: Conditional entropy in singular noun contexts per definiteness-carrying category in Serbian

It can be seen that proximal, distal, and indefinite demonstratives reduce entropy in Serbian to a 
higher extent than it is the case with articles in English. A possible explanation for this could be that this 
is due to the added meaning components of proximity and distance in the case of definite demonstra-
tives increasing the information content of these elements2. A hypothesis such as this one is supported 
by a lack of this effect in contexts with medial demonstratives. In fact, medial demonstratives in Serbian 
reduce nominal entropy to a level that is just 0.29 bits lower than the entropy on nouns preceded by the 
definite article in English in singular noun context, which would make medial demonstratives the closest 
candidates of all the categories examined for a function like the definite article in English.

In the case of indefinite demonstratives, this effect could stem from the fact that indefinite demon-
stratives constitute only one of the possible ways of expressing indefiniteness in Serbian. Alternative 
forms include, among other things, zero markers, similarly to English. Compared to the phonologically 
unmarked (in)definiteness bearing elements, an overt expression in the form of a demonstrative is likely 
to bear an additional meaning component, thus explaining its higher information content and its more 
significant effect on reducing entropy. These and other definiteness bearing elements were not explored 
in the scope of this paper due to processing limitations and, in some cases, their inseparability from 
homonymous elements with different functions.

What might be surprising to some is the small entropy reduction effect of the definite suffix on 
adjectives in Serbian. It has been argued that this form is no longer used consistently in contemporary 
Serbian, and that its definiteness marking function has become archaic (cf. Kovačević and Pupezin 
2011). The data here suggests that the use of the definite form, at least as far as probability distributions 
are concerned, is in fact showing a tendency of this kind.

5.4. Differences in entropy reduction of English and Serbian demonstratives

It has been noted that there is a mismatch in the degree of entropy reduction between articles 
in English and demonstratives in Serbian. To provide a full overview of the effect of definiteness on 
entropy reduction, the effect on nominal entropy reduction of demonstratives in Serbian should also be 
compared to that of demonstratives in English (Figure 6).

2  In fact, the proximal demonstrative this in English reduces entropy by 5.27 bits to 6.21 bits, which is comparable to the 
entropy level in singular noun contexts with a proximal demonstrative in Serbian (See section 5.4).
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Figure 6: Conditional entropy in singular noun contexts per demonstrative category in Serbian and 
English

In singular noun contexts, indefinite and distal demonstratives in Serbian reduce entropy to a 
higher degree than it is the case with indefinite and distal demonstratives in English. Indefinite demon-
stratives in Serbian reduce entropy by 6.24 bits to 6.15 bits, while in English their entropy reduction ef-
fect is only 4 bits resulting in entropy levels at 7.06 bits. Distal demonstratives in Serbian reduce entropy 
by 7.87 bits to 4.51 bits, while in English they reduce entropy by 2.80 bits resulting in entropy levels at 
8.23 bits. Proximal demonstratives, on the other hand, result in comparable levels of nominal entropy in 
both English and Serbian, with entropy levels of nouns preceded by proximal demonstratives being 6.54 
bits, only 0.33 bits higher in Serbian than the 6.21 bits that they are in English.

In plural noun contexts, the situation with indefinite demonstrative is reversed with entropy levels 
in English being lower at 7.51 bits when compared to the 8.06 bits of entropy in Serbian (Figure 7). 
However, it should be noted that by the amount of entropy reduced — 2.55 bits in Serbian and 2.19 bits 
in English — Serbian indefinite demonstratives nonetheless have a more significant effect in reducing 
entropy when compared to indefinite demonstrative in English.

Figure 7: Conditional entropy in plural noun contexts per demonstrative category in Serbian and Eng-
lish

Interestingly, the levels of entropy with proximal demonstratives are also close in plural noun 
contexts in both languages as it was the case in singular noun contexts, the entropy level in Serbian at 
7.55 bits being only 0.23 bits lower than the 7.78 bits in English.
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6. THE RELATION BETWEEN ENTROPY MEASURES AND LEARNER 
MISTAKES

Following the categorization of McEldowney (1977), mistakes in the use of articles can be clas-
sified into 3 main categories: (i) article omission, (ii) wrong insertion of the article, and (iii) confusion 
of the articles. Out of these categories, the most frequent mistakes in the use of articles in English by L1 
speakers of Serbian and other closely related languages seem to be article omission (e.g. Trenkic, 2000; 
Zergollern-Miletić 2008; Milović 2014).

Milović (2014) shows that with university-level learners, out of all syntactic errors in learner es-
says, 27% were related to the use of articles. In a series of translation tasks focusing on article errors, 
article omission constituted between 54% and 75% of all article mistakes depending on the experiment. 
It should be noted that the indefinite article a(n) was omitted about twice as frequently as the definite 
article the. This tendency persisted across the other two article mistake categories (article insertion and 
confusion of the articles)3.

In an experiment on spoken English, Trenkic (2000) shows that out of 480 NPs, articles were 
used inappropriately in 32% of the cases in an intermediate group of learners and in 11% of the cases in 
a group of advanced learners. In the intermediate group, out of the appropriately used NPs, 78% were 
definite NPs and 35% were indefinite count singular NPs, while 12% were bare plural or uncountable 
nouns. 95% of the errors she identifies with bare singular count nouns were omission errors, while 5% 
were supplementation errors. She shows that the definite article theF was omitted twice as often as the 
indefinite article, however she notes that this is due to the majority of contexts (75%) being definite. 
In the advanced group, out of the appropriately used NPs, 80% were definite NPs, 12% were indefinite 
NPs with singular nouns, and 8% were indefinite plural and uncountable nouns. 86% of the errors were 
omission errors and 14% of the errors were the use of an indefinite article in plural indefinite contexts.

Trenkic (2000) also notes that L2 learners of English mark definite contexts both through the 
definite article (in 89% of her examples) and through demonstrative and possessive forms (in 11% of her 
examples), a distribution which significantly (Z=5.10, p<1%) differs from that of L1 speakers of English 
who use the in 97% of the cases, and demonstratives and possessives in only 3% of the cases. She inter-
prets this as a signal of the learners being under the influence of their L1, which uses demonstratives and 
possessive forms to express definiteness.

Similarly to the data for L1 speakers of Serbian, in a 44-participant study on the L1 speakers of 
Croatian whose English knowledge was estimated at the B1/B2 level of the Common European Frame-
work of Reference for Languages (CEFR), Koncul (2014) notes that out of all the mistakes in the use 
of articles, 68% of the mistakes were omission errors, out of which the indefinite article was omitted 
more frequently (54 times) when compared to the definite article (35 times). In terms of correct use, the 
definite article was used correctly in 79% of the cases (128 times) requiring the use of the definite article, 
while the indefinite articles were used correctly in 65% of the cases (104 times).

While authors such as Koncul (2014) attribute definite article use to learner confidence, and 
Zergollern-Miletić (2008: 10) offers an explanation to the difficulties in indefinite article use saying that 
“the indefinite article poses greater problems to L2 learners since ‘the’ is more direct, framed and logi-
cal”, there might be an underlying Information Theoretical explanation that could also account for the 
data presented above.

Comparing levels of entropy on nouns and the entropy reduction effect of preceding elements 
carrying definiteness cross-linguistically, it can be seen that there is a mismatch in nominal entropy and 
the entropy reduction effects of articles versus demonstratives in English versus Serbian, as well as a 
mismatch in the entropy reduction effects of demonstrative categories in English versus Serbian. This 
mismatch could be the source of difficulties in the use of articles in English by L1 speakers of Serbian. 

3  Milović (2014) reports on higher accuracy in the use of indefinite articles when compared to the definite article in her main 
experiment; however, she counted singular and plural contexts of the jointly in that experiment, so this might be an effect of 
inaccuracies in the article use in plural contexts.
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Namely, higher entropy levels on nouns, and higher entropy reduction effects of scaffolding elements 
in Serbian could be facilitating the omission of articles in English which has a lower nominal entropy 
to begin with. Resilience towards higher entropy peaks on the noun, and the expectation of more sig-
nificant entropy reduction by the preceding definiteness-bearing element in Serbian when compared to 
English could lead to the perception that the entropy on the English noun is already at a more attenuated 
level even without pre-modification when compared to expected nominal entropy on the model of the 
learners’ L1. In addition to this, the comparatively small effect in entropy reduction by articles when 
compared to relatable elements in the learners’ L1 could facilitate their omission, as their effect may not 
be prominent enough to be perceived as crucial when compared to elements present in the learners’ L1.

Two elements seem to support these findings. As authors of research on learner mistakes have 
noted, there is a difference in the frequencies of indefinite and definite article omission in singular noun 
contexts, indefinite articles being omitted more frequently when the data is normalized to account for the 
difference in the number of indefinite versus definite contexts. The Information Theoretical explanation 
to higher accuracy in the use of the definite article the in these cases could be that there is a relatable 
mechanism in Serbian — medial demonstratives — that reduces entropy to levels only 0.29 bits lower 
than entropy levels on nouns preceded by the definite article in English. Although medial demonstratives 
in Serbian have a higher entropy reduction effect when compared to the definite article in English, the 
resulting level of conditional entropy is close to that of definite article contexts in English. Based on this, 
there exists a comparable mechanism of definiteness-related entropy reduction between English and 
Serbian that could explain why this aspect of article use results in fewer omission errors by L2 learners. 
The relatability of articles to demonstratives is also supported by the findings of Trenkic (2000), who 
shows that L1 speakers of Serbian employ more demonstratives in expressing definiteness in English 
when compared to L1 speakers of English, who rely on the use of articles more.

The second element in support of entropy reduction levels playing a crucial role in omission er-
rors can be found within the entropy reduction mechanisms of Serbian. The definite form of adjectives 
was found to have the smallest effect in entropy reduction when compared to all other elements in Ser-
bian explored in the scope of this paper. L1 speakers of Serbian dispreferring this form and it becoming 
more archaic shows that such small levels of entropy reduction may not be sufficiently significant to L1 
speakers of Serbian to be maintained in the language system. This insensitivity to small entropy reduc-
tion levels could then account for the insensitivity to small variations in entropy by the employment of 
articles in English leading to their omission.

7. CONCLUSION

This paper explored the possibility of an information-theoretic explanation for the difficulties in 
the use of articles in English by L2 learners whose L1 is Serbian. The starting hypothesis was that article 
omission errors in English by L1 speakers of Serbian may be the consequence of language interference, 
where a lower entropy context in the learners’ L1 is generalized to the L2.

Results of the exploration of entropy levels on nouns in parallel corpora of English and Serbian 
showed that the level of entropy on nouns in Serbian is higher than the level of entropy on nouns in 
English, thus making it clear that learner mistakes are not a result of a cross-linguistic generalization of 
a lower entropy context in the learners’ L1.

However, it has been shown that articles in English and other elements carrying the feature of 
definiteness — such as demonstratives in English and Serbian and the definite suffix on adjectives in 
Serbian — play a role in reducing entropy on the subsequent noun. If elements carrying definiteness, 
regardless of their nature, are means of maintaining entropy levels across the utterance in order to con-
form with the principle of Uniform Information Density, cross-linguistic interference at an information 
theoretic level could possibly be the culprit of learner difficulties even though this relationship is not as 
simple as the original hypothesis proposed.
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Namely, research on learner mistakes in English by L1 speakers of Serbian and related languages 
has shown that among the mistakes in the use of articles, the most frequent errors are those of article 
omission. More interestingly, there seems to be a general tendency of more frequent indefinite article 
omission when compared to the omission of the definite article. Together with the findings of Trenkic 
(2000) that L2 learners of English whose L1 is Serbian show a greater tendency to express definiteness 
with demonstratives when compared to the number of demonstratives used by L1 speakers of English, 
the findings of this research suggest that there could be an information theoretical basis of these phe-
nomena.

Omission errors could potentially be a consequence of an overall higher level of entropy in the 
learners’ L1 resulting in their resilience towards the presence of entropy peaks on the noun. As most 
definiteness bearing elements in Serbian have a more significant scaffolding function than it is the case 
with articles in English, i.e. they reduce nominal entropy to levels below what articles do in English, it 
could be that the role of articles is not prominent enough, leading to their omission. This (admittedly 
bold) assumption seems to be supported by the increased frequency of indefinite article omission when 
compared to the omission of the definite article (Koncul 2014). Medial demonstratives in Serbian have 
a comparative effect to the definite article in English, reducing nominal entropy in Serbian to levels just 
0.29 bits lower when compared to entropy levels on nouns preceded by the definite article in English. 
This together with transfer tendencies of employing demonstratives more than L1 speakers of English, 
provide a possible explanation to why learners show a higher proficiency level in the use of the definite 
versus the indefinite articles.

This project could be the starting point of research oriented towards exploring an information-
theoretic explanation of learner difficulties, positing that cross-linguistic entropy reduction mechanism 
mismatch could potentially be seen as the cause of difficulties in acquiring these mechanisms even 
though elements of comparable functions exist in both languages. 

In the future, it would be interesting to explore whether there is a correlation of entropy reduction 
measures of definite articles in subject versus non-subject positions. Trenkic (2000) notes that omission 
errors were significantly more frequent (Z=7.25, p<1%) in subject positions (82%) when compared to 
non-subject positions (23%). It would be interesting to see whether the distinction between these two 
syntactic positions in terms of mistakes in the use of articles might also be grounded in an entropy-based 
explanation.

Assuming the existence of an annotated corpus for the distribution of what are considered to be 
zero articles in certain theoretical approaches, it would also be interesting to explore the effect of these 
elements on the reduction of entropy, and whether errors such as the insertion of an overt article where 
no phonologically realized form is expected shows a correlation with the levels of entropy in those 
contexts.
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PRIMENA TEORIJE INFORMACIJA NA ANALIZU POTEŠKOĆA U UPOTREBI ČLANOVA U 
ENGLESKOM JEZIKU OD STRANE UČENIKA ENGLESKOG KAO L2 — SLUČAJ L1 GOVORNIKA 

SRPSKOG JEZIKA

Rezime

Rad se bavi ispitivanjem primene teorije informacija na analizu poteškoća u upotrebi članova u engleskom 
jeziku od strane L1 govornika srpskog jezika analizom korelacije između mehanizma redukcije entropije jednog 
jezika – sistema članova u engleskom jeziku – i nedostatka ekvivalentnih elemenata za redukciju entropije u 
drugom jeziku, srpskom. Rezultati kalkulacije nivoa entropije na imenicama u paralelnim korpusima engleskog 
i srpskog jezika pokazuju da je nivo entropije na imenicama u srpskom jeziku viši od nivoa entropije imenica 
engleskog jezika, kao i da elementi koji nose obeležje određenosti u srpskom jeziku imaju viši efekat redukcije 
entropije nego što je to slučaj sa članovima u engleskom jeziku. Greške u upotrebi članova u engleskom jeziku 
(većinu kojih čine greške izostavljanja člana) možemo na osnovu ovoga posmatrati kao posledicu višeg nivoa 
entropije u imeničkom domenu L1 učenika koja dovodi do njihove rezilijentnosti ka zonama povišene entropije 
u L2. Ovo, pored očekivanog višeg stepena redukcije entropije od strane prethodećeg elementa koji nosi obeležje 
određenosti u srpskom u poređenju s engleskim jezikom, može dovesti do percepcije da je entropija imenice u 
engleskom na već umanjenom nivou i bez pre-modifikacije u poređenju sa očekivanom nominalnom entropijom 
po modelu L1 učenika.

 
Ključne reči: teorija informacija, entropija, članovi, engleski kao strani jezik, kontrastivna sintaksa
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AZ ANGOLNYELV-TANULÁS NÉHÁNY JELLEMZŐJE A 
VAJDASÁGI MAGYAR TANNYELVŰ SZAKISKOLÁK TANULÓI  

SZERINT

Tanulmányunkban a vajdasági magyar tannyelvű szakiskolákban tanulóknak az  angolnyelv-tanulásra vonatkozó 
néhány kérdését elemezzük. A 2016/2017-es tanév végén 664 magyar tannyelvű szakiskolába járó adatközlő köré-
ben végzett kérdőíves szociolingvisztikai kutatás következő kérdéseit elemezzük: kitérünk az angolnyelv-tanulás 
gyermekkorhoz kötődő időrendi mutatóira, ezzel egy időben pedig intézményes, valamint familiáris keretek között 
történő elsajátítására. Ezt követően bemutatjuk, hogy a megkérdezettek megítélésük szerint milyen gyakorisággal 
beszélik az angolt. Az  angolnyelv-használat vonatkozásában bemutatjuk továbbá a nyelvhasználati színtér és a 
kommunikációs partner kapcsolatára utaló adatokat is. Összegezzük az említettek mellett azt is, hogy adatközlőink 
mely osztályzattal bírtak angol nyelvből az előző iskolai tanév végén. Az adatok teljes minta keretében történő 
bemutatása mellett a rétegzett mintavétel eredményeként taglaljuk az  angolnyelv-használat szórvány és tömb 
szerinti elkülönülését is vajdasági adatközlőink vonatkozásában. Az  angolnyelv-használatot tartalmazó változók 
közötti szignifikáns összefüggések kimutatását a százalékszámítást követően khi-négyzet-próbával, ANOVÁ-val, 
valamint multinomiális (többértékű) logisztikus regresszióval végezzük. Célunk annak bemutatása, hogy a kör-
nyezeti változó (tömb és szórvány), a nyelvtanulás kezdete, a nyelvhasználat gyakorisága valamint az iskolai 
osztályzat befolyásolja-e az  angolnyelv-használat színtereire vonatkozó különbségeket.

Kulcsszavak:  angolnyelv-használat, vajdasági magyar tannyelvű szakközépiskolások, gyermekkori kétnyelvűség.

1. BEVEZETŐ

Szociolingvisztikai kutatásunk során a vajdasági magyar tannyelvű gimnáziumi, valamint szakis-
kolai tagozatok angol-nyelvhasználatát és angol nyelvi attitűdjét mértük fel (vö. Kovács Rácz–Halup-
ka–Rešetar 2019a, Kovács Rácz–Halupka–Rešetar 2019b), melyben mintegy 664 vajdasági magyar 
tannyelvű 3. és 4. osztályos szakiskolástól kaptunk az angol-nyelvtanulás kezdetére, valamint az an-
gol-nyelvhasználatra vonatkozó adatot kérdőíves felmérésünkben. A tanulók elfoglaltságára hivatkozva 
az iskolaigazgatók nem engedélyezték interjúk készítését. Jelen tanulmányunk tehát kiindulópontja és 
előzménye a vajdasági magyar tannyelvű 3. és 4. osztályos középiskolások angol nyelvi attitűdkutatásá-
nak. A fentebb említettek mellett további

célunk, hogy az általunk kapott nyelvi attitűdjegyek vonatkozásai, eredményei felhasználhatók legyenek az 
iskolai tantárgyprogramok kidolgozásában, a diákok funkcionális-szituatív kétnyelvűvé válásában, azaz a 
használatközpontú, funkcionális nyelvtanításban (l. Kovács Rácz 2014), továbbá a pozitív nyelvi attitűdök 
kialakításában. (Kovács Rácz–Halupka–Rešetar 2019b: 330.) 

Az angolnyelv-tanulás kezdetét, valamint az angol-nyelvhasználatot taglaló felmérésre az alábbi 
táblázatban található szakiskolákban került sor Vajdaság-szerte.
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Magyar tannyelvű tagozatok a vajdasági szakiskolákban
Szórványban fennálló szakiskolák Tömbben fennálló szakiskolák
Vegyészeti Középiskola, Csóka (29 
adatközlő)

Lazar Nešić Vegyészeti Középiskola, Szabadka (76 
adatközlő)

Egészségügyi Középiskola, Nagybecskerek 
(9 adatközlő)

Ivan Sarić Műszaki Középiskola, Szabadka (126 
adatközlő)

Dr. Ružica Rip Egészségügyi Középiskola, 
Zombor (23 adatközlő)

Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági 
Középiskola, Topolya (26 adatközlő)

Mihajlo Pupin Villamossági Középiskola, 
Újvidék (31 adatközlő)

Mezőgazdasági Középiskola, Topolya (126 
adatközlő) 
Egészségügyi Középiskola, Zenta  (54 adatközlő)
Petar Drapšin Műszaki Középiskola, Ada (100 
adatközlő)
Közgazdasági–Kereskedelmi Iskola, Óbecse (64 
adatközlő)

A szakiskolások közül 572-en a vajdasági tömbben található tagozatokon, 92-en pedig a szór-
ványban tanulnak.  A Vajdaságban kisebbségben élő magyarok vonatkozásában Barlai Jenő és Gábrity 
Molnár Irén (Barlai–Gábrity 2008) meghatározását vesszük alapul: „Észak-Bácskában és Észak-Bá-
nátban él a tömbmagyarság. E két régióban a lakosság részarányának majdnem felét (kb. 45%-át) alkotja 
(összes számuk itt 165 732). Itt él a délvidéki magyarok 57%-a. A többi régió szórvánnyá válása elkerül-
hetetlen.” (Barlai–Gábrity 2008: 17.) „Az említett szerző Szabadka községet jelöli meg a legnagyobb 
magyar tömbnek, ugyanis Szabadka község területén 57 000 magyar él.” (Kovács Rácz 2011: 28.) A 
tömbben élő magyar ajkúak magasabb számarányával magyarázható, hogy kutatásunkban a Vajdaság-
ban a tömb régióiban található szakiskolások számaránya jóval magasabb számot mutat tanulmányunk-
ban, mint a szórványban élő és tanulók száma. Az általunk kiválasztott minta az említett számok okán 
és tekintetében reprezentatív, mivel a fentebb említett eloszlást mutatja a magyar tagozatokon tanuló 
magyar diákok száma a Vajdaságban. Az említetteket az általunk alkalmazott statisztikai modellek szá-
mításba veszik.

2. A KUTATÁS ELMÉLETI HÁTTERE ÉS MÓDSZERTANA

Az idegennyelv-használatról és a nyelvtanulás kezdetéről a nemzetközi irodalomban bőven ta-
lálunk tudományos munkákat (vö. Sanders – Meijers 1995; Dewaele 2005; Jessner 2006; Oller D. 
– Kimbrough – Cobo-Lewis,  2007; Jessner 2008; Maluch – Kempert – Neumann – Stanat 2015; 
Dewaele – Carmen 2018), a Kárpát-medencében, a magyar országhatáron kívüli területeken őshonos 
kisebbségként élő magyar közösségek vonatkozásában azonban a kisebbségi anyanyelv (a magyar), 
valamint az államnyelv tanulásának témaköre jelenik meg (vö. Lanstyák 1995a, 1995b), az idegeny-
nyelv-tanulását csupán érintőlegesen említik a szerzők. A vajdasági magyarságot illetően számos, a 
magyar–szerb kétnyelvűséget érintő tanulmány jelent meg az eddigiekben Andrić Edit (vö. Andrić  az 
Irodalom alatt felsorolt munkák jegyzéke),  Papp György (Papp 2004), Göncz Lajos (Göncz 1985; 
1991; 1995; 1999; 2004), Rajsli Ilona (1995; 1996), Láncz Irén (1996), Molnár Csikós László (1974; 
1995; 1998; 2000), Vukov Raffai Éva (Vukov Raffai 2009; 2012), Marko Čudić (Čudić 2003), Mirnics 
Károly (Mirnics 2003), Mikes Melánia (Mikes 1995), Bene Annamária (Bene 2012), Takács Izabella 
(Takács 2011), Gábrity Molnár Irén (Gábrity Molnár 2007), Grabovac Beáta (2005; 2009; 2010; 
2011; 2012; 2013; 2014 stb.), azonban az idegen nyelv tanulásával, kommunikációs hatókörével ez 
idáig nem foglalkoztak nyelvészeti kutatások. 
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A vajdasági magyar tannyelvű középiskolások vonatkozásában ez idáig nem született szocio-
lingvisztikai felmérés, ezért kutatásunk úttörő munka. Az angol-nyelvhasználatot és nyelvi attitűdöt be-
mutató felmérésünket készülőben lévő monográfiánkban összehasonlítjuk a Vajdaságban magyar tany-
nyelvű tagozatokon tanulók szerb nyelvi attitűdjével és szerb-nyelvhasználatával. Jelen tanulmányunk 
az angolnyelv-tanulás és az  angolnyelv-használat bizonyos részletét mutatja be, mivel a szakiskolások 
mellett felmértük a vajdasági magyar tannyelvű gimnáziumok tanulóit is. Az angol-nyelvhasználat és 
nyelvi attitűd számos egyéb kérdését is érintjük kutatásunkban (vö. Kovács Rácz–Halupka–Rešetar 
2020a, 2020b), melynek további részletei jelen tanulmányunk megjelenésével egyidőben jelennek meg 
egyéb folyóiratokban. 

Az idegennyelv-tanulását érintő kérdéskört különösen a Vajdaságban tömbben és szórványban ta-
nulók szempontjából érdekes felmérni a szerb nyelvvel párhuzamba helyezve, mivel a tömbben élő ma-
gyar ajkú középiskolások zöme homogén magyarlakta falvakból származik, ezért megtörténhet, hogy 
angol nyelvtudásuk és az angol nyelvvel szembeni nyelvi attitűdjük pozitívabb, mint a szerb nyelvvel 
szembeni magatartásuk és attitűdjük. Mindemellett feltételeztük továbbá, hogy az angolnyelv-tanulás és 
nyelvtudás kapcsán kimutatható bizonyos eltérés a két régió vonatkozásában is. Kiinduló hipotézisünk 
szerint a domináns, azaz szignifikáns összefüggések a környezet (azaz a tömb és a szórvány), valamint 
a nyelvtanulás kezdetét jelölő életkori tényezők, a nyelvhasználat bizonyos szituációkhoz kötődése, 
továbbá a nyelvhasználat gyakorisága között állnak fent. A felmérés számadatait tehát százalékarányos 
grafikonokkal, ANOVA-számítással, khi-négyzet-próbával, valamint multinomiális (többértékű) logisz-
tikus regresszióval elemezzük az elkövetkezőkben. A khi-négyzet-próba két minőségi változó közötti 
kapcsolat elemzésére alkalmazható statisztikai próba. Vagyis arra ad választ, hogy a két változó között 
van-e szignifikáns összefüggés. Jelen esetben a nyelvhasználat színtereit, azaz a kontextusokat tekintjük 
függő változónak, melyekhez csatoljuk a nyelvtanulás kezdetét, a nyelvtanulás gyakoriságát, a környe-
zetet (tömb és szórvány), valamint az angol nyelvből kapott iskolai osztályzatot. Arra szeretnénk rámu-
tatni, hogy mindezek mely szignifikáns összefüggéseket mutatják. Az ANOVÁ-t az iskolai osztályzatok 
és a nyelvhasználati színterek között szignifikáns vonatkozások lehetséges kimutatására alkalmazzuk. A 
független változók, azaz a prediktorok, valamint az angolnyelv-használat színterei közötti összefüggést 
multinomiális regressziószámítással szemléltetjük a tanulmány során, melynek keretében azt figyeljük, 
hogy a független változó milyen irányban és milyen mértékben változtatja meg a függő változókat. A 
százalékarányokat szemléltető grafikonok két szempont alapján jelennek meg a tanulmányban. Az ún. 
teljes minta százalékarányos körgrafikon formájában bemutatja a szakiskolások összességének állás-
pontját (664 adatközlő), majd pedig a rétegzett mintavétel eredményeként elemezzük oszlopos grafi-
konok segítségével a tömbben és a szórványban tanulók nézőpontját is. A százalékarányok bemutatása 
azért fontos, mert a tömbben és a szórványban tanulók számát tekintve igencsak eltérő a megkérdezettek 
száma, ezért a százalékarányok a két régión belüli megoszlást szemléltetik az egyes adatközlői válaszok 
tekintetében. Továbbá a két régió közötti kisebb különbségek bemutatását a fentebb említett statiszti-
kai számítások nem teszik lehetővé, ezért újfent szükséges a százalékarányos kimutatás. A grafikonok 
alatt található szöveges magyarázatok pedig a grafikonok arányszámaiban történő eligazodást hivatottak 
szemléltetni. Ez utóbbiak nélkül az egyes arányszámok követhetetlenné válnának, mivel az egyes vá-
laszlehetőségeket betűjelek jelölik a grafikonokban. 

3. A KUTATÁS FÜGGŐ ÉS FÜGGETLEN VÁLTOZÓINAK ISMERTETÉSE

A tanulmány elkövetkező fejezeteiben az alábbi kérdéseket mutatjuk be: 
a) mely életkorhoz köthető az angolnyelv-tanulás kezdete;
b) milyen gyakran beszélik az angolt a megkérdezettek;
c) mely beszédhelyzetekhez köthető az  angolnyelv-használat;
d) mely érdemjeggyel zárták a tanévet a megkérdezettek.
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Az említett kérdésköröket százalékarányos grafikonok szemléltetik, melyek alapjául szolgálnak az egyes 
szignifikáns és nem szignifikáns eltérések bemutatásának. A szignifikáns összefüggések összegzésére a 
tanulmány 4. fejezetében kerül sor.

3.1. Az angolnyelv-tanulás kezdete

Kérdőíves felmérésünkben az angolnyelv-tanulás kezdetét illetően életkorhoz kötődő időinterval-
lumokat határoztunk meg zárt típusú kérdésünkben. Ez utóbbiakat előzetes kontrollvizsgálatunk nyo-
mán állítottuk fel. További százalékarányos kimutatásainkban a szakiskolások összességének nyelvi 
adatait bemutató körgrafikonokat tekintjük az ún. teljes mintának, melyhez képest a tömb és a szórvány 
kimutatható adatai a rétegzett mintavételt példázzák. Kérdésünk és az egyes válaszok sorrendje az aláb-
biak szerint alakult:
Mikor kezdtél el angolul tanulni?

a) Születésedtől fogva otthon szüleidtől, nagyszüleidtől, a televízióból és internetes oldalakról;

b) 2–3 évesen rajzfilmekből, filmekből, valamint az utcán játszótársaidtól hallottál angol nyelvű 
kifejezéseket…

c) 3 évesen a napköziben;

d) 5 évesen az óvodában;

e) 7 évesen az iskolában;

f) Egyéb helyen és életkorban (angol nyelvi különórákon és külföldi ismerősöktől), nem tudom 
behatárolni, hogy pontosan mikor.

Válaszok a) b) c) d) e) f) összesen
Szakiskola 22 31 18 144 363 86 664
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Adatközlőink 54%-a (363 adatközlő) az iskolai oktatást, azaz a 7. életévet jelölte meg az angolnyelv-ta-
nulás kezdeteként. További 22%-ot tesz ki az 5. életévhez kapcsolódó óvodai angol nyelvoktatás. A 
vajdasági magyar tannyelvű szakiskolások 13%-a nem tudja pontosan behatárolni az angolnyelv-tanulás 
kezdetét, mivel egyéb körülmények között, azaz angol nyelvi különórákon vagy a külföldi ismerősök-
kel való kommunikáció során kezdte az angol nyelv tanulását. A megkérdezettek 5%-a állítja, hogy az 
angolnyelv-tanulás 2–3. életévéhez  kötődik. Ebben az életkorban ugyanis már néztek angol nyelvű 
rajzfilmeket. 3%-ot tesz ki továbbá azoknak a számaránya, akik állításuk szerint születésüktől fogva, va-
lamint újabb 3%-ot jelöl azoknak a számaránya, akik 3 évesen a napköziben kezdték az angol tanulását.

Amennyiben a vajdasági szórványban és tömbben tanulók angolnyelv-tanulásának kezdeti szaka-
szát összehasonlítjuk, úgy az alábbi eltéréseket tapasztaljuk:

Válaszok a) b) c) d) e) f) összesen
Szórvány 4 6 0 25 46 11 92

Tömb 18 25 18 119 317 75 572

A szórványban élők közül 6,4%-kal magasabb arányban állítják, hogy ötévesen az óvodában 
kezdték az angol tanulását, a tömbben tanulók pedig 5,4%-kal gyakrabban értékelik úgy, hogy hétéve-
sen az iskolában ismerkedtek először az angollal. Továbbá ugyancsak a tömbben magasabb azoknak az 
aránya, akik a 3. életévhez kötik az angol elsajátításának kezdetét. Ez utóbbit a szórványban senki sem 
jelölte meg. A szórványban tanulók vélik gyakrabban (2,1%-kal), hogy az angol elsajátítása 2–3 éves 
korukhoz köthető. Úgyszintén a szórványban gyakoribb valamelyest (1,2%-kal) az az álláspont is, mely 
szerint adatközlőink születésüktől fogva, familiáris közegben ismerkedtek az angollal. Mindezek mel-
lett a tömbben tanuló vajdasági magyar tannyelvű szakiskolások 1,1%-kal magasabb arányban állítják, 
hogy nem tudják pontosan behatárolni az angol nyelv tanulásának kezdetét.

A kapott adatok arról tanúskodnak, hogy vajdasági tömbben és szórványban tanuló szakiskolá-
sok körében tapasztalt, az angolnyelv-tanulás kezdetét érintő témakör vonatkozásában vannak ugyan 
eltérések, azonban ezek nem szignifikáns eltérések. Jelen különbségek azonban a tanulmány további 
fejezeteivel összehasonlítva fontossá válnak. A legnagyobb eltérést az óvodai angolnyelv-tanulás, vala-
mint az iskoláskorú angol nyelvelsajátítás vonatkozásában tapasztaltuk a két régió kapcsán. Az előbbi a 
szórványban, az utóbbi a tömbben mutat magasabb arányszámot.
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3.2. Az angol beszélésének gyakorisági mutatói

Kutatásunk folytatásaként arra a kérdésre is kitértünk, hogy a vajdasági magyar tannyelvű 3. és 4. 
osztályos szakközépiskolások megítélésük szerint milyen gyakran beszélik az angolt. Újfent zárt típusú 
kérdést fogalmaztunk meg az előzetes kontrollvizsgálat eredményével összhangban:

Milyen gyakran beszélsz angolul?
a) naponta; 
b) hetente; 
c) havonta; 
d) nem beszélem az angolt. 

Válaszok a) b) c) d) e) összesen
Szakiskola 121 292 186 18 47 664

A megkérdezettek 44%-a megítélése szerint heti gyakorisággal beszéli az angolt. Őket követik a 
gyakorisági sorrendben 28%-kal azok, akik meglátásuk szerint havi rendszerességgel kommunikálnak 
angolul. A vajdasági magyar tannyelvű 3. és 4. osztályos szakiskolások 18%-a állítja továbbá, hogy napi 
szinten beszéli az angolt. A megkérdezettek 7%-a nem válaszolt az általunk feltett kérdésre, valamint 
további 3%-ot tesz ki azoknak az aránya, akik bevallásuk szerint nem beszélik az angolt.

A Vajdaságban tömbben és szórványban élő magyar tannyelvű szakiskolások válaszai a két régió 
vonatkozásában az alábbi eltérést mutatják:

Válaszok a) b) c) d) e) összesen
Szórvány 14 38 32 1 7 92

Tömb 107 254 154 17 40 572



AZ ANGOLNYELV-TANULÁS NÉHÁNY JELLEMZŐJE A VAJDASÁGI MAGYAR TANNYELVŰ ...

337

Amennyiben összehasonlítjuk a válaszokat, megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb eltérést a havi 
rendszerességgel történő  angolnyelv-használat vonatkozásában tapasztalhatjuk, mivel a szórványban 
tanuló szakiskolások 7,9%-kal magasabb arányban jelölték meg ezt a válaszlehetőséget. A vajdasági 
tömbben tanulók pedig 3,5%-kal magasabb arányban vélik, hogy napi rendszerességgel kommunikál-
nak angolul, valamint 3,1%-kal gyakrabban állítják, hogy heti gyakorisággal alkalmazzák az angolt. Az 
utóbbi régióban 1,9%-kal többször jelölték meg azt a választ, mely szerint soha, semmilyen körülmé-
nyek között nem beszélnek angolul. A kérdésünkre nem válaszolók számaránya pedig a szórványban 
mutat magasabb arányt (mindössze 0,6%-kal).

A két régió vonatkozásában a legnagyobb eltérés a havi rendszerességgel történő  angolnyelv-hasz-
nálatot illetően mutatkozik. Ez ugyan nem tekinhető szignifikáns különbségnek, de a meglévő adatok 
kiválóan szemléltetik a régiók arányszámai közötti eltérést.

3.3. Az  angolnyelv-használat, a nyelvhasználati színtér és a kommunikációs partner kapcsolata

A nyelvhasználatot nagymértékben befolyásolja a kommunikációs nyelvhasználati színtér, mely-
ben az  angolnyelv-használat zajlik.

Mely körülmények között beszéled az angolt?
a) az iskolában angolórán tanároddal, osztálytársaiddal;
b) külföldi barátaiddal;
c) amennyiben külföldre utazol, és kapcsolatba kell lépned másokkal, hogy eligazodj;
d) interneten keresztül idegenekkel, hasonló érdeklődési körűekkel;
e) semmilyen körülmények között, senkivel nem beszélsz angolul.

Válaszok a) b) c) d) e) összesen
Szakiskola 222 201 35 72 134 664
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A megkérdezettek 34%-a az iskolai angolórákon alkalmazza az angolt. A szakiskolások 30%-a  – 
állítása szerint – a külföldi barátaival zajló társalgás során beszéli az angolt. Az adatközlők 20%-a beval-
lása szerint semmilyen körülmények között nem beszéli az angolt. További 11%-ot tesz ki azoknak az 
aránya, akik interneten keresztül hasonló érdeklődési körű idegenekkel szemben alkalmazzák az angol 
nyelvet. A szakiskolások 5%-a külföldi barátaival kommunikál angol nyelven.

A vajdasági tömb és szórványrégió vonatkozásában az alábbi különbséggel számolhatunk az 
egyes válaszok tekintetében: 

Válaszok a) b) c) d) e) összesen
Szórvány 35 28 3 7 19 92

Tömb 187 173 32 65 115 572

A szórványban 5,3%-kal magasabb arányban ítélik úgy, hogy az iskolai angol nyelvi tanórákon 
beszélik az angolt, a tömbben tanuló társaik pedig 3,8%-kal többször folytatnak internetes angol nyelvű 
kommunikációt. A külföldi utazások során történő angol nyelvi társalgás –  számarányát tekintve –  úgy-
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szintén a tömbben gyakoribb (2,3%-kal). A barátokkal folytatott angol nyelvi kommunikáció csaknem 
azonos arányszámot mutat a két régió vonatkozásában, mivel csupán 0,2%-os eltérést tapasztalunk a 
szórvány javára. Amennyiben összehasonlítjuk a két régió adatait, úgy arra a következtetésre jutunk, 
hogy csaknem azonos gyakorisággal beszélik az angolt bizonyos helyzetekben.  

3.4. Iskolai érdemjegy angol nyelvből

A szerbiai középiskolákban az alábbi táblázatban látható osztályzatokkal értékelhető a tanulók 
angol nyelvtudása. Az angol nyelvtudást jelölő osztályzatok arányszáma a következő előfordulást mu-
tatja a vajdasági magyar tannyelvű szakiskolákban:

a) kitűnő (5);
b) jeles (4);
c) jó (3);
d) elégséges (2);
e) elégtelen (1);
f) nem kaptunk választ. 

Válaszok a) b) c) d) e) f) összesen
Szakiskola 200 128 155 97 1 83 664

Az adatközlők 30,1%-a kitűnővel, 23,3%-uk közepes érdemjeggyel (3-assal), 19,3%-uk pedig 
jeles osztályzattal zárta a tanévet angol nyelvből. Az elégséges osztályzattal (2-es) bírók arányszáma 
14,6%-ot jelöl. A szakiskolások 12,5%-a nem válaszolt kérdésünkre. Mindössze 1 tanuló nyilatkozta, 
hogy elégtelen osztályzattal fejezte a tanévet angol nyelvből.

A tömb és a szórvány vonatkozásában az alábbi eltéréssel számolhatunk az iskolai érdemjegy 
kapcsán:

Válaszok a) b) c) d) e) f) összesen
Szórvány 33 15 16 9 0 19 92

Tömb 167 113 139 88 1 64 572
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A szórványban tanulók 6,8%-kal zárták a tanévet kitűnővel, valamint ugyanebben a régióban 
magasabb (9,5%-kal) a kérdésünkre nem válaszolók számaránya. A tömbben 6,9%-kal magasabb szá-
marányú a közepes, azaz a jó osztályzattal (3-as) bírók aránya. A tömbben továbbá 5,6%-kal gyakrabban 
zárták elégséges osztályzattal a tanévet a tanulók, valamint ugyancsak ebben a régióban bírnak 3,5%-
kal magasabb arányban jeles osztályzattal a megkérdezettek. Mindössze egy tanuló zárta elégtelennel a 
tanévet, úgyszintén a tömbben tanuló szakiskolások közül.

A kapott eredmények tanúsága szerint a tömbben jóval magasabb az angol nyelvből jeles, a jó, 
valamint az elégséges osztályzattal bírók számaránya, a szórványban tanulók pedig magasabb arányban 
nyilatkozták, hogy kitűnővel zárták a tanévet. Ugyancsak az utóbbi csoport nem nyilatkozott magasabb 
arányban a kérdés kapcsán. 

4. AZ ANGOLNYELV-TANULÁS KEZDETÉBEN ÉS AZ  ANGOLNYELV- 
-HASZNÁLATBAN MEGJELENŐ SZIGNIFIKÁNS ÖSSZEFÜGGÉSEK

Kutatásunk során azt szerettük volna feltérképezni, hogy a környezeti változó (tömb és szórvány), 
a nyelvtanulás kezdete, a nyelvhasználat gyakorisága valamint az iskolai osztályzat befolyásolja-e a 
nyelvhasználat színtereire vonatkozó különbségeket. Mindebből kifolyólag a kategoriális változók (az 
angolnyelv-tanulás kezdete és az  angolnyelv-használat gyakorisága) kapcsán khi-négyzet-próbát alkal-
maztunk, az iskolai osztályzatok vonatkozásában pedig ANOVÁ-t. Ezt követően multinomiális (többér-
tékű) logisztikus regressziószámítást végeztünk (a tömb és a szórvány, valamint az  angolnyelv-haszná-
lat színterei között) az oksági kapcsolatok mérésére.

A khi-négyzet-próba két minőségi változó közötti kapcsolat elemzésére alkalmazható statisztikai 
próba. Arra ad választ, hogy a két változó között van-e szignifikáns kapcsolat. Kutatásunkban tehát az  
angolnyelv-használat színtereit (kontextusokat) függő változóknak tekintettünk, és azt szerettük volna 
kimutatni, hogy a nyelvtanulás kezdete, a nyelvhasználat gyakorisága és a környezet (szórvány és a 
tömb) mely összefüggéseket mutatja az angolnyelv-használattal. Arra a következtetésre jutottunk, hogy 
az  angolnyelv-használat kommunikációs hatóköre és gyakorisága, valamint a nyelvtanulás kezdete kö-
zött szignifikáns kapcsolat van (p=,000, illetve p=,005). Azt is leszögezhetjük továbbá, hogy az  angol-
nyelv-használat színterei, valamint a tömb és szórvány között nem mutatható ki szignifikáns kapcsolat 
a vajdasági magyar tannyelvű szakiskolások körében (p=,101). Mindez arra enged következtetni, hogy 
a jelen kutatásban a vajdasági tömbben és a szórványban tanuló szakiskolások  angolnyelv-haszná-
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lati színtereit illetően nincs olyan lényeges eltérés, mint például a szerb nyelvhasználat vonatkozásá-
ban, mivel az angol nyelv nem elsősorban a mindennapok helyi nyelvhasználatához kötődik, hatóköre 
ugyanakkor tágabb is a szerbnél (vö. Kovács Rácz Halupka–Rešetar 2020c, kézirat).  Az angol nyel-
vet illetően a nyelvhasználati színterek szinte azonos arányban jelennek meg mind a tömbben, mind a 
szórványban. Ugyanezen kérdést elemezzük  további tanulmányainkban a gimnáziumokban tanulóknál 
is, majd pedig összevetjük a két középiskolai csoportot. Tehát tanulmányunk kiindulópontja a Vajda-
ság-szerte végzett kutatásnak, kapott eredményeink felhasználásra kerülnek egy jóval nagyobb, átfogó 
korpusz elemzésében. 

Az iskolai osztályzatok és a nyelvhasználati színterek között szignifikáns kapcsolat mutatható ki 
az ANOVA számítások alapján, melyeket a következőképpen összegezhetjük: Azok a megkérdezettek, 
akik az angolt külföldi barátaikkal, külföldön, valamint internetes kommunikációik során használják, 
jelentősen magasabb érdemjeggyel bírnak angol nyelvből, mint azok, akik csak az iskolai tanórákon 
tanulják az angolt (p=,000). Tehát azok a diákok bírnak alacsonyabb osztályzattal angol nyelvből, akik 
az angolt csak tanórán használják. 

Végezetül, multinomiális regressziószámítást végeztünk azzal a céllal, hogy modellezzük a pre-
diktorok (független változók) és az  angolnyelv-használat színterei közötti összefüggést, azaz azt, hogy 
a független változó változásával a függő változó milyen irányban, és mennyit változik. Itt is a  szokásos 
0,05-ös szignifikanciaszintet alkalmaztuk. A négy vizsgált változó közül három szignifikánsan  hozzá-
járul a modell magyarázó erejéhez. Ez utóbbi változók a környezet, a nyelvtanulás kezdete és az iskolai 
érdemjegy. A következő táblázatból tehát kiderül, hogy egyedül a nyelvhasználat gyakorisága nem be-
folyásolja jelentősen a modell szignifikáns összefüggéseit:

Likelihood Ratio Tests (Valószínűségi arány teszt)

Effect

Model 
Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests
-2 Log 

Likelihood 
of Reduced 

Model
Chi-

Square df p
Intercept 539.810a 0,000 0  
Environment (környezet) 567.877b 28,067 4 ,000
AgeOfExposure
(a nyelvtanulás kezdete)

599.970b 60,160 20 ,000

FrequencyOfUseage (a 
nyelvhasználat gyakorisága)

557.958b 18,147 12 ,111

Grade (iskolai érdemjegy) 1038.792b 498,982 16 ,000

Továbbá az esélyhányados alapján (Exp(B) leszögezhetjük, hogy a tömbben élő szakközépiskolá-
sok jelentősen nagyobb valószínűséggel használják az angolt külföldi barátaik körében, mint angolórán 
(p=,024, Exp(B)=2,695).  Az Exp(B) esélyhányados tehát azt fejezi ki, hogy a tömbben élő szakiskolá-
sok 2,695-ször nagyobb valószínűséggel használják az angolt külföldi barátaik körében, mint angolórán. 
Hasonlóképpen, az angol nyelv internetes használata 3,389-szer valószínűbb, mint az iskolai órán való 
használata (p=,038, Exp(B)=3,389), de ez is csak a tömbbéli adatközlőkre vonatkozik. Ez utóbbiak 
kapcsán az okok felkutatása nyelvi kutatásunk folytatását sejtetik, mivel újabb felmérést szeretnénk 
elvégezni, melyben részben a már kirajzolódott eredmények esetleges okaira is szeretnénk rámutatni.
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5. ÖSSZEGZÉS

Kutatásunkat a következő aspektusok mentén összegezhetjük: a vajdasági magyar tannyelvű 3. 
és 4. osztályos középiskolások angolnyelv-tanulásának kezdeteit illetően, valamint familiáris vagy in-
tézményes keretek közötti elsajátításának vonatkozásában, továbbá annak kapcsán, hogy milyen gya-
korisággal, mely beszédszituációban beszélik az angolt, végezetül az angol nyelv iskolai érdemjegyét 
illetően a vajdasági tömbben és szórványban élők között nincs lényeges eltérés. A meglévő különbsége-
ket azonban kiválóan szemléltetik a százalékarányos grafikonok. Az utóbbiakat összegezve elmondható, 
hogy a szórványban 6,4%-kal magasabb arányban állították adatközlőink, hogy az óvodában kezdték az 
angol tanulását, 7,9%-kal magasabb arányban nyilatkoztak az angol nyelv havi rendszerességgel történő 
beszéléséről, 5,3%-kal gyakrabban állítják, hogy iskolai angolórákon beszélik az angolt, ugyanakkor 
6,8%-kal magasabb arányban zárták kitnűnővel a tanévet angol nyelvből,  mint a tömbben élő társaik. A 
tömbben viszont 6,9%-kal többen zárták közepes osztályzattal a tanévet, valamint 5,4%-kal magasabb 
arányban nyilatkoztak arról, hogy hétévesen, az iskolában kezdték az angol nyelv tanulását. Mindez 
arról tanúskodik a számunkra, hogy szükség mutatkozik a további kutatásokban az angolnyelv-oktatás 
és angolnyelv-tudás valós felmérésére a két regió vonatkozásában, hogy a kapott eredmények okait 
feltárjuk, mivel az angol nyelv  havi rendszerességgel történő beszélése, valamint a magasabb arányú 
kitűnő érdemjegy között nem látjuk az összefüggést (szórvány) jelen kutatásunk alapján. A Vajdaságban 
tömbben tanuló magyar tannyelvű diákoknál a közepes osztályzatok gyakorisága magasabb (6,9%-kal), 
amely eredmény okai úgyszintén válaszra várnak, a kutatás folytatását kívánják. A tömbben tanulók 
válaszaiban az angolórán zajló angol nyelvi társalgás, valamint a külföldi barátokkal szemben és az 
internetes fórumokon történő angol nyelvi beszélgetés kapcsán mutatható ki szignifikáns összefüggés.

A szignifikáns összefüggések az alábbi változók mentén tapasztalhatók a tanulmányban: minél 
inkább kiterjed az angol nyelv kommunikációs hatóköre a külföldi barátokra, valamint az internetes tár-
salásra, továbbá minél előbb kezdték adatközlőink az angol tanulását, valamint minél gyakrabban beszé-
lik az angolt, annál magasabb iskolai osztályzattal bírnak angol nyelvből. A tömbben élő szakiskolások 
2,695-ször nagyobb valószínűséggel használják az angolt külföldi barátaikkal történő társalgásaikban, 
mint angolórán. Továbbá a tömbben tanuló megkérdezettek 3,389-szer gyakrabban beszélnek angol 
nyelven internetes fórumokon, mint angolórán.

A kapott eredményeket összehasonlítjuk a továbbiakban a gimnáziumok tanulóinak álláspontjá-
val, valamint készülőben lévő monográfiánkban bemutatjuk, hogy milyen összefüggések és különbsé-
gek mutatkoznak a vajdasági magyar tannyelvű középiskolások angol- és szerbnyelv-használatát illető-
en. Ez többek között azért is fontos, mert a vajdasági tömbben élő középiskolások többnyire homogén 
magyarlakta falvakból származnak, ahol a szerb nyelv kommunikációs hatóköre igencsak korlátozott. 
Az iskolai tantervek pedig az angol idegen nyelvként történő tanulásának sokkal inkább kedveznek, 
mivel a szerbet környezetnyelvként tanítják Szerbiában. 
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SOME CHARACTERISTICS OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING IN STUDENTS OF HUNGARIAN 
VOCATIONAL SCHOOLS IN VOJVODINA

Summary

The study reports on some of the questions addressed in a sociolinguistic research conducted at the end of 
the academic year 2016/2017. The participants in the research were 664 pupils attending vocational schools with 
Hungarian as the language of instruction. The study first presents the data obtained from questionnaires regarding 
the participants’ age of onset of acquiring/learning English frequency of use English, the contexts of using English, 
as well as the school grade in English at the end of the previous school year for the whole sample, as well as per 
environment (compact or diffused). Following this, we explore whether and to what extent the variables of envi-
ronment, onset of language acquisition/learning and the school grade in English at the end of the previous school 
year influence differences in contexts of language use. Concerning the use of English, the following conclusions 
can be drawn: there is a significant relationship between the age of onset of acquiring/learning English and the con-
texts of using English. It is also evident from the data obtained that those pupils who use English as the language 
of communication outside of language classes at school generally have a higher grade in English.

Key words: English language use, Hungarian L1 secondary school pupils in Vojvodina.
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VALIDATION OF THE TRIPLET MODEL OF CONTENT-BASED 
SECOND LANGUAGE INSTRUCTION

This study presents and attempts to validate the Triplet Model of Content-based Second Language (L2) Instruc-
tion. The model has been developed over a few years by a team of English instructors as a set of instructional 
responses to a number of contextual variables. Its implementation is based on the Principles of Limited Flex-
ibility, Critical Literacy, and Feedback-situated Experience. The first principle promotes adoption of educational 
philosophies and teaching styles which rest on the partly predictable dynamics; they oscillate across alternatives 
between the traditional and progressive forms. The second principle imposes particular forms of L2 experience 
which deliberately utilize tasks and materials that stimulate reflection on intercultural values, build intercultural 
competence, and provide personal growth. The third principle conditions the instructor to utilize individualized 
feedback sessions and techniques to facilitate the mastery of L2 using. The adoption of these three principles has 
been explored in the context of English for Academic Purposes courses which were offered in the Fall Semester 
2019 at the International University of Sarajevo. Four instructors were interviewed about their practices. The in-
terviews have confirmed the legitimacy of the principles. 

Keywords: CBI/content-based/principles/triplet/model/language

1. INTRODUCTION

Contemporary forms of English Language Teaching (ELT) rely no longer on the phenomenon of 
method. The method is dead (Kumaravadivelu, 2008). The post-method phase indeed liberated the ELT 
practice and facilitated the development of communication-, task-, and content-oriented approaches 
(Richards & Rodgers, 2001). Being partly overwhelmed with the number of instructional alternatives, 
ELT practitioners have been advised to start developing context-related instructional models (Kuma-
ravadivelu, 2012) and rely on their own judgment and experience (Richards & Rodgers, 2001). The 
aftermath shows preferences for eclectic teaching approaches. Such approaches acknowledge the impor-
tance of immediate instructional realities, learner diversities, and legitimacy of occasional instructional 
compromises (Tomlinson & Masuhara, 2008; Prodromou & Mishen, 2008; Dat, 2008; Barrot, 2016). 
However, eclectic philosophies run the risk of being products of uncritically synthesized personal efforts 
(Donini, 1988). Therefore, it is recognized that particular L2 teaching models should be developed in 
accordance with an up-to-date theoretical discourse and empirical findings. In addition, the models may 
have to be further validated and thus should be proposed in replicable forms. 

This study proposes and validates The Triplet Model of Content-based L2 Instruction as a set of 
teaching principles that can be adopted with partly proficient L2 students. The model has been gradu-
ally developed over a few years by a team of English instructors who have taught writing and rhetoric 
undergraduate courses at the International University of Sarajevo.

The model is based on the three following principles: 

1. The Principle of Limited Flexibility; The instructor should promote active students’ participa-
tion but feel free to implement a number of teacher-centered techniques as they cannot be fully avoided.  
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2. The Principle of Critical Literacy; L2 instruction should not only be about teaching language 
skills but also about promoting overall critical, intercultural, and personal growth. 

3. The Principle of Feedback-situated Experience; The classroom time should mainly be content-
centered. Linguistic objectives should be facilitated during individualized feedback sessions.
The following sections present the model in detail, review a number of relevant studies, and present the 
results of the model validation. 

2. THE TRIPLET MODEL OF CONTENT-BASED L2 INSTRUCTION

The Triplet Model of Content-based L2 Instruction combines the three principles which, if uti-
lized, provide opportunities for linguistic, critical, and overall personal growth. The model is inspired 
by the following premises:

1. University instructors utilize both traditional and progressive instructional techniques (Močinić, 
2012; Kovačević & Akbarov, 2016; Cameron, 2017);

2. English language teaching (ELT) practice has the potential and duty to contribute to develop-
ment of critical and intercultural skills (Council of Europe, 2001; Johnston, 2003; Byram, 2008; Widido 
et al., 2018);

3. The task of balancing content- and language-centered instructional objectives is challenging 
(Baecher et al., 2014). Therefore, feedback sessions should be primarily used for promoting L2 develop-
ment. Corrective feedback can produce short and long term L2 improvement (Bitchener & Ferris, 2012), 
and the classroom time can be reserved for content-centered instructional objectives.  
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The Principles of Limited Flexibility, Critical Literacy, and Feedback-situated Experience are in-
terdependent. For example, the dynamics of critical literacy growth depends on the number and quality 
of learning experiences (Freire, 1970; 1993; 2005; Kolb, 1984; Jarvis, 1987; Zull, 2002). If the instruc-
tion process does not generate enough active learning opportunities because the Principle of Limited 
Flexibility is violated, the Principle of Critical Literacy will be violated as well. Another example would 
be when an L2 instruction process violates the Principle of Feedback-situated Experience by pursuing 
the language-centered instructional objectives during the classroom time at the expense of critical lit-
eracy growth. 



VALIDATION OF THE TRIPLET MODEL OF CONTENT-BASED SECOND LANGUAGE INSTRUCTION

349

2.1. The Principle of Limited Flexibility

Although there have been systematic efforts in promoting learner-centered collective and per-
sonal pedagogies (High Level Group on the Modernisation of Higher Education, 2013), contemporary 
compulsory settings struggle with eluding the features of traditional schooling. The reasons behind 
partly traditional approaches to university teaching were recognized in factors such as predetermined 
curricula, structure of classroom settings, lack of financial resources, overreliance on formal assessment, 
inadequate professional training, and undergraduate students’ dependence on instructors as sources of 
knowledge and expertise (Kovačević & Akbarov, 2016). 

Cameron (2017) explores teaching methods and activities used in Australian universities. The 
researcher surveyed 14 instructors who taught humanities, social sciences, science, and professional 
fields. The findings reveal that, besides often using lectures and discussions, the instructors also utilized 
“Case study, Problem-based learning, Inquiry-based learning, Role play, Debating, Brainstorming, Peer 
tutoring, Collaborative learning, Research, Field trip/excursion and Laboratory experiments” (Cameron, 
2017: 73). The researcher concludes that university settings seem to accommodate a wide range of 
teaching approaches. But it has been noted that “there is still some bias toward the traditional discipline 
stereotypes, especially in assessment (Cameron, 2017: 82). 

Močinić (2012) surveyed 360 students at the University of Pula asking how often their instructors 
used certain teaching activities. The researcher reports that frontal teaching, guided conversations, and 
discussions were quite often used. Least utilized were role-plays, didactic games, field classes/trips, and 
case studies. Nevertheless, the findings reveal that the instructors also occasionally made use of 14 other 
instructional alternatives (cf. Močinić, 2012). The participants partly agreed that all of the suggested 
teaching alternatives may be effective, but they favored discussions, debates, field classes/trips, dem-
onstrations, and interactive lessons most. The researcher concludes that the instructors generally stimu-
lated active students’ participation during lessons, but they also relied on traditional lecture models.

Kovačević and Akbarov (2016) explored the teaching styles of 52 university instructors. The 
findings indicated that the instructors mainly adopted the teacher-centered style; they predetermined 
instructional objectives, utilized formal tests as a chief method for evaluating students’ progress, and 
used methods that foster quiet productive work. The researchers reported no statistically significant dif-
ferences between faculties of humanities, engineering, and business. 

The Principle of Limited Flexibility promotes the learner-centered, progressive teaching tech-
niques but recognizes that some features of traditional education such as lectures and formal tests may 
not be fully avoided in the common higher education practice. The L2 instructor is encouraged to rec-
ognize any available opportunities for using progressive teaching techniques which can provide strong 
contexts for effective knowledge acquisition and personal change. Educators such as Kolb (1984), Jar-
vis (1987; 2003), and Mezirow (2003) argued that personal experiences are major stakeholders in the 
learning process. Neuroscientific research (Zull, 2002) has confirmed that neuronal networks—which 
store, organize, and execute knowledge—depend on the complexity and quality of personal experiences. 
To illustrate, passive listening to a lecture may not generate a complex learning experience that active 
debating may do. It is the active participation, even if it is an act of mere note taking, which can make 
significant difference in learning outcomes. 

2.2. The Principle of Critical Literacy

Second language instruction should not only be about teaching linguistic units. The instructional 
objectives need to reflect the elements of systematic promotion of critical literacy. Critical literacy is “a 
theoretical and practical framework that […] can contribute to creating a more critically informed and 
just world” (Vasquez, 2017: 1).  As foreign language education is a component of larger education sys-
tems, it must not escape the responsibility to educate for the purposes of individual abilities to transform 
individual and collective worlds, which can further generate opportunities for “fuller and richer life in-
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dividually and collectively” (Shaull in Freire, 2005: 32). Such education legitimately attempts to create 
“fundamental social, political, and economic changes in society” (Zinn, 2004: 73), and L2 instruction 
can truly participate in the cause.

English language teaching has a serious potential to significantly contribute to the promotion of 
any values that embrace the principles of critical pedagogy, critical literacy, and intercultural communi-
cation (Johnston, 2003; Byram, 2008; Widido et al., 2018). Johnston (2003) points to the misperceptions 
in the ELT practice according to which ELT approaches tended to disregard the question of ‘what com-
munication is about’ as long as they succeeded in promoting communication itself. Consequently, com-
munication tasks mainly evolved around trivial topics such as hobbies or daily activities, which helped 
avoiding ‘sensitive’ political topics that could cause major disagreements. However, the disagreements 
contrast and compare opposite values defended by ones and others, and their confrontation has a poten-
tial to enhance intercultural competence (Byram, 2008). Moreover, L2 education has been given a duty 
to promote intercultural competence (Council of Europe, 2001) and can no longer avoid the ‘sensitive’.

Every complex act of language using is an opportunity to challenge previously assumed knowl-
edge, but the intensity of the challenge depends on the purposes for and ways in which language is 
used. Reading historical accounts, literary texts, contemporary blogs, exchanging personal philosophies, 
questioning myths and ideologies, may indeed expand personal critical competence. Analogously, an 
advanced L2 classroom may create abundant critical growth opportunities if its instructor dares and has 
an ability to address value-laden topics.

Sidhu, Kaur, and Fook (2018) explore whether and how 35 English as a Second Language (ESL) 
teachers integrated moral and cultural values in literary materials utilized with secondary-school stu-
dents in Malaysia. The researchers report that the participants agreed that they were successful in em-
phasizing moral lessons, universal moral values, and norms of human behavior. The teachers self-re-
ported that they were less successful in promoting intercultural competence and developing curiosity 
towards the target culture. A follow-up interview revealed that three instructors “made no attempt to use 
ELT reading materials to integrate cultural values or create any form of cultural awareness among their 
students” (Sidhu, Kaur, & Fook, 2018: 81). The authors conclude that the instructors in general seemed 
inexperienced and hesitant in addressing cultural values. 

Lim and Keuk (2018) interviewed seven ESL instructors at a higher education institution in Cam-
bodia. The researchers explored how the instructors responded to ESL textbooks’ cultural aspects. The 
researchers concluded that the instructors lacked in cultural knowledge and preferred to substitute the 
cultural segments with the test-oriented linguistic tasks. One of the interviewees found content to be ir-
relevant in ESL practice (cf. Lim & Keuk, 2018: 101). 

Kovačević (2020) conducted an experimental study with 18 undergraduate students in an intro-
ductory level pedagogy course in an English studies program. The goal was to measuring the instruction 
effect on the students’ personal educational philosophy. The data was collected in the first and last week 
of training. On both the occasions the level of agreement with the principles of Education for Major 
Social Change philosophy—which promote noncompulsory learning, social action, empowerment, and 
social transformation (Zinn, 2004: 73)—was low. Although during the training the importance and ad-
vantages of this philosophy were presented, there was no statistically significant growth.

Even though L2 education has been given the task and has a capacity to promote social change, 
particular values, and intercultural competences, the three reviewed studies imply that ELT and prospec-
tive ELT instructors do not fully embrace the responsibility. The reasons behind the hesitance have been 
recognized in the competition between content and language goals (Zakaria & Liang, 2013; Baecher, 
Farnsworth, & Ediger, 2014), deliberate avoidance of ‘sensitive’ topics (Johnston, 2003), uncertainties 
about which values should be promoted (Akin et al., 1995), and adherence to curricula which do not 
integrate value-centered instructional objectives (Research for CULT Committee – Teaching Common 
Values in Europe, 2017). 

The Principle of Critical Literacy in the Triplet Model of Content-based L2 Instruction directs L2 
instructors, education policy makers, and teacher trainers to dare to adopt value-oriented instructional 
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practices which will empower L2 learner critically and help improving the quality of individual and 
collective worlds. 

2.3. The Principle of Feedback-situated Experience

The ratio between content and linguistic objectives in a content-based L2 context is not easy to 
balance. Such contexts may render L2 acquisition accidental, but they can also prioritize teaching de-
contextualized linguistic units (cf. Baecher et al., 2014). It is recognized that the ratio partly depends on 
the proficiency level of L2 learners. However, there can hardly be a fully homogenous language learning 
class in terms of language proficiency and academic abilities. The sources of variation may be attributed 
to individual differences (Dörnyei & Ryan, 2015) and target/native language associations as well as indi-
vidual interlanguage developmental pathways (Gass & Selinker, 2001). Consequently, L2 instructors are 
not only expected to balance the ratio of content and linguistic objectives but also to design instructional 
techniques which will answer varying individual needs. 

The Principle of Feedback-situated Experience requires prioritizing the content over linguistic 
objectives during class activities and utilizing individualized in- and out-of-classroom time for facili-
tating personal L2 growth. In this way the feedback sessions are tailored according to the prioritized 
individual needs. Otherwise, overall language-centered instruction may lead to a decreased number of 
opportunities for delivering any content objectives which are designed according to the Principle of 
Critical Literacy. 

Forms of feedback vary and can target both oral and written L2 production (Harmer, 2002). The 
feedback techniques are usually utilized to draw the L2 user’s attention towards an aspect of L2 perfor-
mance.  It is argued that in order to be effective, feedback should be immediate and explicit (Serafini & 
Pennestri, 2015). Feedback opportunities can be enhanced by flipped classroom approaches. A flipped 
classroom approach expects a learner to invest efforts in understanding course materials prior to the 
sessions in which the materials are taught. Thus this approach leaves more time for discussions, applica-
tions, and feedback instances during teacher-learner meetings (Mohan, 2018). 

In case of high L2 proficiencies, there may be no need for offering any type of corrective feedback 
to the L2 learner. The linguistic objectives may be substituted with the content, i.e.—critical literacy 
objectives. Consequently, such feedback sessions may help the instructor and learner engage in unstruc-
tured and spontaneous exchange of knowledge on which both the parties can further reflect. The results 
of these reflections can be integrated in the course structure and facilitate the teacher-learner relation-
ships. However, if an L2 performance is characterized by a number errors, corrective feedback is an ef-
fective way of facilitating the L2 growth. Bitchener and Ferris (2012) report that the research on correc-
tive feedback (CF) has revealed that CF can indeed generate both short- and long-term L2 improvement. 

 Overall, the Principle of Feedback-situated Experience promotes utilizing feedback time for 
explicit, prioritized, and individualized promotion of L2 growth of the learners whose proficiencies do 
not meet the linguistic objectives or expected standards. If the learner’s proficiency already meets the 
prescribed norms, the feedback sessions may be focused on content- and value-related objectives. 

3. RESEARCH METHOD

Four experienced EAP instructors who taught two freshman academic English courses at the 
International University of Sarajevo (IUS) were interviewed in the Fall semester 2019. The interviews 
lasted approximately 25 minutes. The instructors were asked to refer to ELIT100 Academic English 
and Effective Communication and ELIT200 Critical Reading and Writing courses. The interviews were 
recorded and a manual thematic analysis was undertaken. 
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3.1. Research Objective

The overall aim of this research was to enquire whether and to what extent the principles of 
Limited Flexibility, Critical Literacy, and Feedback-situated Experience are applied in contemporary 
undergraduate programs. 

3.2. Participants

The participants were four instructors who had more than 10 years of ELT experience. They all 
hold MA degrees in English studies. They taught the referenced courses for several semesters.

3.3. Referenced courses

ELIT100 Academic English and Effective Communication and ELIT200 Critical Reading and 
Writing courses are taught in the freshman semesters of all undergraduate IUS programs. ELIT100 
mainly targets teaching the skills of organizing academic presentations, writing essays, and utilizing 
communication strategies. ELIT200 teaches the skills of analyzing texts on contemporary issues, such 
as artificial intelligence, satire, social media, or discrimination. This course also builds students’ argu-
mentation skills in speech and writing.

3.4. The interview questions

The instructors were asked the following questions:

1. What aspects of your teaching approach would you describe as traditional?
2. What aspects of your teaching approach would you describe as progressive?
3. To what extent can a language instructor integrate students’ needs or experiences in the teaching 

or learning activities?
4. Do these courses utilize tasks and materials that promote intercultural understanding and per-

sonal growth? If yes, can you give any examples?
5. Do you think that such tasks immerse the learner in ethical, social, or cultural issues and there-

fore generate opportunities for genuine language use? If yes, can you give any examples?
6. Do these courses create opportunities for manifestations of individual differences in linguistic 

output? If yes, can you give any examples?
7. How do you address these manifestations?
8. Additional comments.

3.5. Data analysis

The recorded answers were transcribed and manually analyzed by means of deductive and inductive 
thematic approaches. The themes were partly predetermined and thematic references were counted. All the 
references were checked several times. The number of references which are presented in Tables 1, 2, and 3 
shows the number of interviewed instructors who either mentioned or elaborated on the themes.

4. RESULTS

This research explores whether the contemporary ELT programs implement the three principles 
which constitute the Triplet Model of Content-based L2 Instruction. The Principle of Limited Flexibility 
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suggests that the L2 instructor is expected to utilize not only progressive L2 teaching techniques but 
also instructional techniques that may be characterized as traditional. Table 1 shows that the instructors 
agreed with the principle. They described their approaches as traditional in the ways they predetermined 
students’ expectations, presumed students’ needs, evaluated students’ performances, utilized teacher-
centered styles, used lecturing techniques, and perceived classroom settings. 

Table 1: Referenced elements of the traditional and progressive teaching approaches (The Principle of 
Limited Flexibility)

Referenced Theme Number of 
References*

Referenced Theme Number of 
References

Traditional Approach Progressive Approach

Lecture-based 3 Active Participation 2
Teacher-centered 4 Peer learning 2
Predetermined Expectations  2 Clarifying teaching decisions 2
Setting 1 Content 2
Evaluation 2 Teacher as Facilitator 2
Student needs are presumed 2 Teaching Objectives 2

Relying on the students’ general 
knowledge and experiences 

4

Students choose assignment topics 1

Addressing unanticipated students’ 
needs 

1

* The number of references shows the number of interviewed instructors who either mentioned or elaborated on the themes.

On the other hand, they stimulated their students’ active participation, encouraged peer learning, 
clarified their teaching decisions, used up-to-date content, acted as facilitators, relied on the students’ 
general knowledge and experiences, allowed the students to choose assignment topics, and carefully 
addressed unanticipated students’ needs; all of which they described as features of progressive teaching 
approaches. In addition, they suggested that their instructional objectives do have features of progres-
sive schooling.

 The Principle of Critical Literacy suggests that L2 instruction cannot be only about teaching 
linguistic units. The goals of L2 training also need to promote critical literacy, intercultural competence, 
and particular values. Table 2 shows that the interviewed instructors utilize value-centered topics, pro-
mote acquisition of novel perspectives, design genuine communication tasks, provide opportunities for 
exchange of personal positions, and utilize principles of implicit instruction. 

Table 2: Referenced elements of the critical literacy teaching approaches (The Principle of Critical Literacy)
Referenced Theme Number of 

References
Critical Literacy

Value-centered topics 4
New perspectives 4
Genuine communication tasks 4
Personal positions exchanged 3
Implicit instruction 1
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 The Principle of Feedback-situated Experience conditions the instructor to utilize feedback ses-
sions for facilitating individual L2 proficiency development. The instructors agreed that they provide 
individual-tailored feedback to written assignments, feedback to oral presentations, encourage peer-
feedback, form mixed-skill pairs, and even utilize class-time for individualized instruction (see Table 3).

Table 3: Referenced elements of the feedback-situated instruction (The Principle of Feedback-situated 
Experience)

Referenced Theme Number of 
References

Feedback-situated instruction

Feedback to written assignments 4
Feedback to oral presentations 2
Peer-feedback 1
Mixed-skill pairs 1
Class-time used for individualized 
instruction 

1

5. DISCUSSION

It appears that the principles promoted by the means of the Triplet Model of Content-based L2 
Instruction have been partly adopted in freshman English practice. The interviewed teachers agreed that 
they combine the traditional and progressive instructional approaches, utilize value-centered topics, 
promote personal growth, and rely on the feedback sessions. Overall, the findings validate the model. 
Nevertheless, it has been recognized that the validation refers to an EAP setting which serves the needs 
of proficient English users; they all meet at least B2 norms as regulated by the institutional test taken 
prior to the enrollment in undergraduate programs. 

The results are partly aligned with the findings according to which university instructors use both 
teacher- and learner-centered instructional alternatives to meet the instructional objectives (Cameron, 
2017; Močinić, 2012). However, the findings reveal that the instructors rather utilize a balanced approach, 
which contradicts the findings reported in Cameron (2017), Kovačević and Akbarov (2016), and Močinić 
(2012) according to which the instructors have preferences for the traditional models. The mismatch can 
be attributed to the instructor-participants’ fields. The referenced studies measured the teaching styles of 
humanities, sciences, social sciences, economics, and business faculties’ instructors. The present study 
focused only on the EAP instructors. The misalignment implies that L2 instructors significantly attempt 
to move away from the traditional approaches, but they cannot fully avoid it as lectures, for example, are 
convenient channels for classical transfers of knowledge and information. Nevertheless, there is no need to 
fully avoid lecturing as an instructional technique. Lectures and teacher presentations are used to “inform 
an audience of certain facts, ideas, concepts, and explanations” (Cruickshank, Jenkins, & Metcalf, 2006: 
184). They are quite useful when the instructor primarily intends to share information, when the informa-
tion that needs to be shared is not available in an alternative form, when the information is selectively syn-
thesized for specific group of learners, and when the goal is to merely arouse curiosity in the information 
(cf. Cruickshank et al., 2006). The advantage of lecturing for the purpose of sharing information has been 
suggested in the following comments recorded during the interview:

[Comment 1]: There is a lot of teacher talking time, so that part is rather traditional. In the sense that there 
are a lot of times when you need to explain certain things, present new information, and they [students] are 
expected to take notes. 

[Comment 2]: It is traditional in the sense that I have to introduce the subject matter.
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It may be argued that there are other available alternatives for sharing information. Yet, effec-
tive instructors are likely to make spontaneous decisions to inform when they notice that the classroom 
dynamics requires it (Hattie, 2003). Although the interviewed teachers admitted that they often inform 
and talk, they encourage students’ active participation and integrate students’ general knowledge and 
experiences. Such efforts foster experiential learning whose forms mediate between the learner’s neo-
cortex and limbic systems and therefore have a potential to transform personal knowledge (Zull, 2002).

A strong violation of the Principle of Limited Flexibility may interfere with the adoption of the 
Principle of Critical Literacy. If an instructor targets promoting intercultural competences, particular 
values, or personal growth, overreliance on the traditional instructional channel would undermine the 
intention.  A personal growth is facilitated by generating complex experiences which heavily rely on 
opportunities for reflection and active testing (Kolb, 1984; Jarvis, 1987; Zull, 2002). Progressive ap-
proaches do provide opportunities for reflection and experimentation and expect the students to be active 
participants in the learning process. 

The interviewed instructors described their course materials as partly value-centered. The nature 
of such topics provides a context for exchanging personally held perspectives. The exchange generates 
an insight into new and different values. The interviewed instructors stated that they foster the exchange. 

[Comment 3]: In one of our topics, social media, we talk about how to avoid all sorts of hate speech, all 
sorts of things that can cause someone to feel bad… That’s something that all of our materials are focused 
on. The goal is not only to teach them English, or skills, or effective communication, but to teach them hu-
man values as well.

The findings about the adoption of the Principal of Critical Literacy in the researched setting 
partly contradict the studies by Sidhu et al. (2018) and Lim and Keuk (2018) which report L2 teachers’ 
hesitance to address sensitive and cultural issues. The reason behind the mismatch may be attributed to 
various reasons such as curricula regulations, teacher training experiences, and features of L1 culture. 
It is recognized that these assumptions need further empirical verification. However, the results of the 
present study indicate that EAP instructors utilize the principles of critical pedagogy, critical literacy, 
and intercultural communication and embrace the duties that L2 education has been given (Johnston, 
2003; Byram, 2008; Widido et al., 2018). It needs to be noted that the interviewed instructors’ adop-
tion of this principle is institutionally supported by means of the mission that asks for educating open-
minded individuals who will have the ability to generate values of importance for themselves and the 
community (cf. Strategic Plan 2016-2021). It may be argued that the lack of institutional support in 
developing progressive and partly radical curricula may cause barriers in meeting the anticipated in-
structional goals (Li, 2019).  

The interviews revealed that feedback is an important segment in the referenced courses. The in-
structors use different channels and forms of academic and general communication and utilize a number 
of assessment components to monitor and evaluate the progress. For example, when they teach the types 
of academic essays, they often diagnose violations of the principles of coherence. These violations vary 
in degrees and ways, and they agreed that the feedback session is very important for pointing to the right 
and wrong. 

[Comment 4] I particularly give [specific] feedback to the ones who need it. When it comes to the ones that 
don’t need it, I mention during the class that I have read their work and explain how I evaluated it.  

[Comment 5] It is much easier to give feedback on written assignments… For presentations, we use report 
forms where they [students] also can get feedback.

The instructors prioritize addressing weaker students’ performances (see Comment 4). As a result, 
better performances seem to get less feedback. This differentiation may be attributed to the fact that 
these courses are taught in groups of 35 students per section. Considering the fact that each of the inter-
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viewed instructors teaches three sections per semester, the overall number of students exceeds 100 per 
instructor. This means that one instructor is faced with a large number of assignments and performances 
which need evaluation and follow-up feedback. Therefore, the instructors may indeed have to intention-
ally reduce the feedback load.

It appears that large classes undermine not only the Principle of Feedback-situated Experience 
but also the Principle of Critical Literacy. None of the interviewed instructors mentioned that the critical 
literacy objectives are integrated in the feedback sessions, which contradicts the proposal that feedback 
sessions which are tailored for more L2 proficient learners could be oriented towards further personal or 
intercultural competence growth.

Comment 5 also implies that not all of the students get feedback; they all can get feedback. This 
suggests that the results of the Principle of Feedback-situated Experience partly depend on the students’ 
initiative to seek feedback. Noting that the students of the interviewed instructors take 5 courses per 
semester, it may be assumed that they also choose not to seek feedback for all of their performances. 
This suggests that L2 instructors may not get an opportunity to provide feedback to a learner, unless they 
deliberately create the opportunity. 

6. CONCLUSION

This validation of the Triplet Model of Content-based L2 Instruction implies that the Principles of 
Limited Flexibility, Critical Literacy, and Feedback-situated Experience are in interdependent relation-
ships whose forms additionally depend on the characteristics of the setting in which they are exercised. 
It would be beneficial if further research could also address the dynamics between the three principles 
and instructors’ characteristics. Overall results could produce a number of implications for L2 teacher 
training and L2 learning programs.

Although the results of this and referenced studies suggest that the model can be used for the 
purposes of content-based instruction, it is recognized that it needs further theoretical and empirical 
justification. A large scale research design could explore whether this model is already widely adopted. 
In addition, experimental research could investigate the model’s efficiency.
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TRIPLET MODEL U PODUČAVANJU STRANOG JEZIKA UTEMELJENOM NA SADRŽAJU 

Rezime

Ovaj rad validira Triplet model za podučavanje stranog jezika utemeljenom na sadržaju (eng. Content-
based Instruction). Model je zasnovan na principima ograničene fleksibilnosti, kritičke pismenosti i iskustva po-
vratne informacije. Prvi princip promovira primjenu obrazovnih filozofija i nastavnih stilova koji se oslanjaju na 
predvidljivu dinamiku dok osciliraju između tradicionalne i progresivne forme. Drugi princip sugerira specifične 
forme iskustva stranog jezika koje koriste zadatke i materijale koji stimuliraju kritičko propitivanje vrijednosti, 
osnažuju interkulturalne kompetencije i obezbjeđuju lični razvoj. Treći princip navodi nastavnika da kroz povratne 
informacije koje su usmjerene na različite aspekte stranog jezika promiče razvoj ciljane jezičke vještine. Primjena 
ova tri principa ispitana je u kontekstu dva predmeta Engleskog jezika na Internacionalnom univerzitetu u Saraje-
vu tokom zimskog semestra 2019. godine. Rezultati intervjua u kojem su učestvovala četiri predavača su potvrdili 
validnost Triplet modela.  

Ključne riječi: strani jezik/nastava/content-based/CBI/model/Triplet

Ervin Kovačević
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

ekovacevic@ius.edu.ba
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Ирена Колај Ристановић

НАСТАВА ТУРСКОГ И АРАПСКОГ ЈЕЗИКА У ШЕРИЈАТСКОЈ 
ГИМНАЗИЈИ У САРАЈЕВУ 1926/1927. ГОДИНЕ

Шеријатска гимназија основана је 18. децембра 1918. године у Сарајеву са задатком да образује ученике 
и припреми их за студије на „шеријатској академији“ у Сарајеву. Статут гимназије је подразумевао осам 
разреда у којима се настава изводила десет месеци годишње са посебним акцентом на изучавање предмета 
из области исламске теологије, али и страних језика. Смештена у некадашњој згради Шеријатске судач-
ке школе са радним стажом краћим од деценије, Шеријатска гимназија имала је веома сложен наставни 
програм и напредан наставни план. Овај рад бави се проучавањем начина рада и избора предмета који су 
били део наставног плана, те избора кандидата за упис у гимназију са освртом на списак предмета који су 
проучавани од оснивања до школске 1926/1927. године. Приликом израде рада примењен је интердисци-
плинарни приступ истраживања уз коришћење релевантне литературе и архивских извора који садрже и 
терминологију из области исламских наука.

Кључне речи: настава, арапски, турски, Шеријатска гимназија

1. УМЕСТО УВОДА

После стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца исламска заједница задржала је исти 
положај и организацију коју је имала у покрајинама које су ушле у састав нове државе. Аустроу-
гарски статут из 1909. године важио је за подручје Босне и Херцеговине, Хрватске и Славоније. 
Седиште реис ел улеме1, улема меџлиса и осталих органа исламске заједнице био је у Сарајеву. 
Седиште муфтије, које је из Ниша премештено у Београд, у својој јурисдикцији имало је мус-
лимане из Србије, Црне Горе и Македоније. До преплитања компетенција и надлежности није 
долазило, јер су реис ел улема и врховни муфтија деловали на свом подручју. Положај исламске 
заједнице утврђен је најпре Видовданским уставом донесеним 28. јуна 1921. године. Одредба-
ма овог устава верске заједнице добиле су статус „јавних установа са специјалним положајем 
у држави и посебним привилегијама“. Ни следећи, Октроисани устав од 31. септембра 1931. 
није допринео бољем сагледавању потреба исламске заједнице. Међутим, Закон о исламској 
заједници који је у међувремену донесен, 31. јануара 1930, законски је дефинисао муслимане као 
јединствену верску заједницу на чијем челу се налазио реис ел улема као врховни старешина. У 
складу са одредбама поменутог Закона, муслимани су се организовали у складу са шеријатским 
прописима, прописима Закона и Уставом исламске верске заједнице донесеним 05. јула 1930. 
године.2 Установе исламске верске заједнице, те циљеви муслимана који су дефинисани и прет-
ходно су постојали и као такви спровођени, а овим Уставом су само додатно дефинисани. Из 

1  Термин „реис ел улема“ потиче из арапског језика и означава представника исламске заједнице: реис ел улема. 
(Muftić, 1997: 499). 

2  Устав Исламске верске заједнице од 05. јула 1930. године (Службене новине, 1930.).
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ових разлога су Џематски меџлис3, Вакуфско-меарифско веће4, те Улема меџлис5 имали великог 
утицаја у састављању наставног програма и организацији наставе у школама које су похађали 
муслимани и у периоду непосредно пре доношења Закона.6 

2. ШЕРИЈАТСКА ГИМНАЗИЈА У САРАЈЕВУ: ИСТОРИЈАТ НАСТАНКА

У извештају Шеријатске судачке школе који је настао након тридесет година од оснивања 
школе наведено је да је још од 1902. године постојала тежња за реорганизацијом.7 Након што се 
за промену образовног профила школе заузео босанско-херцеговачки Сабор, те Резолуцијом од 
22. марта 1911. захтевао да се Шеријатска судачка школа реформише и профилише као кадијска 
и муалимска школа, Земаљска влада је израдила нацрт реорганизације. Исти је израдио тадашњи 
управитељ Шеријатске судачке школе, Осман Нури Хаџић, према ком је Шеријатска школа треба-
ло да буде једна врста гимназије са наставним планом који би обухватао „оријенталне предмете“ 
(арапски и турски језик, шеријатско право и друге предмете). 

Реорганизација школе настављена је након именовања новог реис ел улеме Х. М. 
Џемалудина ефендије Чаушевића, који је решавање овог проблема озбиљно схватио и крајем 
1915. године понудио нову идеју реорганизације по којој би Шеријатска судачка школа имала два 
течаја: стручни и приправни.8 Ову идеју начелно је прихватила Земаљска влада БиХ. Након што 
је утврђен наставни план за сваки предмет, школске 1917/1918. године одобрен је наставни план 
за арапски и турски језик и веронауку. 

Конкурс за примање ђака у школу и интернат расписан је 20. септембра 1918. године. На-
кон одлагања примања ђака због предстојећег Уједињења Срба, Хрвата и Словенаца у заједничку 

3  Термин „џемат“ потиче из арапског језика и означава заједницу, скупину: џемат. (Muftić, 1997: 237); Термин 
„меџлис“ потиче из арапског језика и означава седиште, место за седнице, комисију, заседање, скупштину: меџлис. 
(Muftić, 1997: 230).  Џематски меџлис је на територији Краљевине Југославије представљао скупштину заједнице 
муслимана на нивоу једног места која броји минимум 300 верника (Новаковић, 2003: 460).

4 Термин „вакуф“ потиче из арапског језика и представља задужбину, завештање, вакуф у исламском праву, те 
неотуђиву имовину и привредни капитал: вакуф. (Muftić, 1997: 1665). Вакуфско-меарифско веће представљао је  
врховни наредбодавни и надзорни орган целокупне вакуфско-меарифске и  осталих имовинских управа исламске 
верске заједнице (Новаковић, 2003: 460). 

5  Термин „улема“ потиче из арапског језика и означава множину именице алим и преводи се у знечењу учен човек, 
зналац, научник: улема. (Muftić, 1997: 1003).  Улема меџлис представља тело чија је улога управљање и надзор 
над свим областима деловања исламске заједнице. Представници Улема меџлиса били су распоређени у Сарајеву и 
Скопљу.

6  При запошљавању исламских вероучитеља на снази је била и даље Уредба о оспособљавању исламских вероучитеља 
у средњим школама у БиХ из 1914. године коју је донео Ријасет илмије (термин „ријасет“ је реч арапског порекла и 
преводи се у значењу вођство, водећи положај, председништво, президијум: ријасет. (Muftić, 1997: 500). Кандидат 
за вероучитељско звање у средњим школама могао је бити подвргнут испиту оспособљавања ако има диплому о 
завршеној високој теолошкој школи у Цариграду или Каиру, сведочанство о завршеним испитима из области 
исламских наука у некој вишој учитељској школи у Цариграду, сведочанство о „свршеним наукама“ у шеријатској 
судачкој школи у Сарајеву или иџазетнаму (потврду) о завршеној медреси. Чланове испитног поверенства именовао 
је Улема-меџлис: једног професора Шеријатско судачке школе, сарајевског муфтију и главног мудериса  Куршумли 
медресе у Сарајеву. Кандидат је осим теоретског усменог испита, који је трајао од шест до седам сати,  имао за задатак 
да одржи пред поверенством  једно практично школско предавање из области веронауке:  Уредба о оспособљавању 
исламских вјероучитеља у средњим школама у БиХ од 25. маја 1914. године (АЈ, 63, Верско одељење, Муслимански 
одсек, Ф. 134).

7  Интересовање свих водећих исламских теолога за реорганизацију резултирало је заузимањем Егзекутивног 
одбора муслиманске народне организације за исто и заказивањем састанка у Земаљској влади БиХ. Овом састанку 
присуствовали су чланови Улема меџлиса, Врховног шеријатског суда, Учитељског збора Шеријатске судачке школе 
и чланови Екзекутивног одбора. Овом приликом није се дошло до споразума о реорганизацији (АЈ, 63, Верско 
одељење, Муслимански одсек, Ф. 134).

8  Стручни течај је требало да представља вишу школу, академију за исламско право и теологију с посебним акцентом 
на наставу која је требало да изнедри судије шеријатских судова, а у приправном течају требало је да буде оформљен 
научни кадар који би након дипломирања могао изучавати предмете из области исламских наука (АЈ, 63, Верско 
одељење, Муслимански одсек, Ф. 134).
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државу, Главни одбор Народног вијећа СХС за Босну и Херцеговину се састао 25. новембра и на 
својој XV седници, уз подршку „повјереника за богоштовље и наставу“, Тугомира Алауповића 
нагласио да је „још 1914. године донета Резолуција, којом се позива бивша Земаљска влада да 
реорганизује Шериатску судачку школу. Како би се муслимани образовали и постали исламски 
теолози, потребно је познавање арапског и турског језика у толикој мјери колико се не може стећи 
у гимназијама, те Народно Вијеће закључује, да као приправну школу за исламске теологе отво-
ри средњу школу посебнога типа, у којој би се уз арапски и турски језик учио и латински језик, 
а била би централан завод за муслимански елеменат државе СХС (кога има у нашој држави 1.5 
милиона)“.9 

Шеријатска гимназија је основана 18. децембра 1918. године у Сарајеву, а претходно је на 
седници Народног вијећа од 25. новембра одобрен Статут и наставна основа школе. Приликом 
оснивања гимназије у извештају је наведено да се тако „с хајром заврши рад око преустројства 
овог јединог и највишег исламског вјерског завода не само у Босни и Херцеговини него и у чита-
вом нашем Краљевству“.10

Иста гимназија подразумевала је осам разреда у којима је настава трајала десет месеци у 
години с посебним распоредом који се формирао у складу са почетком и крајем месеца рамазана.  
Са гимназијом је био спојен и интернат.

Наставни предмети били су: 1. веронаука; 2. српски или хрватски језик (језик извођења 
наставе); 3. арапски језик; 4. турски језик; 5. немачки или француски језик (као изборни); 6. ла-
тински језик; 7. повијест; 8. земљопис; 9. математика; 10. природопис; 11. физика с хемијом; 12. 
филозофијска проподеутика; 13. цртање слободном руком; 14. краснопис; 15. гимнастика.11

Ученици који су имали право да похађају Шеријатску гимназију били су ученици који су 
припадали исламској заједници. У први разред примали су се ђаци који су имали право да се упи-
шу и у први разред других средњих школа (гимназије, реалке или реалне гимназије).12 У школу су 
се могли уписати само ученици који су навршили десет, а нису прешли петнаесту годину живота.

Учитељски збор Шеријатске гимназије чинили су директор, професори (редовни и ванред-
ни) и учитељи по позиву.13  

Наставну основу Шеријатске гимназије чинила је настава веронауке чија је сврха била 
„потпуно познавање свих вјерских прописа о вјерским дужностима“.14

9  Закључак Народног вијећа СХС за Босну и Херцеговину од 25. новембра 1918. године (АЈ, 66, Одељење за средњу 
наставу, ф. 1096)

10  Извештај о реорганизацији Шериатске судачке школе у Сарајеву од 14.7.1927. године (АЈ, 66, Одељење за средњу 
наставу, ф. 1096).

11  Већ 1919. године предложене су промене наставног плана за први и други разред које је одобрило Одјељење за 
просвјету и црквене послове за БиХ. Исте су се односиле на број часова цртања који се са три недељно смањио на 
два часа. Часови арапског језика бројали су четири, а одобрено је да се немачки језик не узима као обавезан предмет, 
те да се латински језик учи од четвртог разреда. Уместо грчког језика је предложено да се у наставни план уврсти 
турски језик од петог разреда.

 Овакав наставни план у потпуности је одговарао предложеном од стране Министарства просвете и црквених дела, 
те је као такав био у сагласности са оним који су средње школе и гимназије имплементирале у смислу равномерне 
заступљености предмета у настави са акцентом на стручне предмете (арапски језик, турски језик и исламска 
теологија): Допис начелника Одјељења за просвјету и црквене послове за БиХ, Шћепана Грђића Равнатељству 
Шеријатске гимназије у Сарајеву од 25. септембра 1919. године (АЈ, 66, Одељење за средњу наставу, ф. 1096).

12  Будући ученици су били обавезни да знају да правилно читају Кур’ан.  Истовремено, ученици су морали да докажу 
извештајем лекара да „не трпе од заразних болести, одвратних мана, или од такових недостатака, који их чини за 
вршење оних звања неспособним, на које спрема Шериатска академија“: Статут Шеријатске гимназије у Сарајеву од 
25. новембра 1918, чланови 1-12 (АЈ, 66, Одељење за средњу наставу, ф. 1096).

13  Директор и редовни професори Шеријатске гимназије могли су бити само они који поседују формалну квалификацију 
за вршење учитељске службе у средњим школама. Директор и остали руководиоци били су именовани у споразуму 
с реис ел улемом за Босну и Херцеговину. Врховни надзор над Шеријатском гимназијом и интернатом вршила је  
Земаљска влада БиХ: Статут Шеријатске гимназије у Сарајеву од 25. новембра 1918, чланови 1-12 (АЈ, 66, Одељење 
за средњу наставу, ф. 1096).

14  Статут Шеријатске гимназије у Сарајеву од 25. новембра 1918, чланови 1-12 (АЈ, 66, Одељење за средњу наставу, ф. 
1096).



Ирена Колај Ристановић

362

У складу са простором који нам је дат и темом нашег интересовања анализираћемо на-
ставни план кроз представљање основних одлика турског и арапског језика као један од начина 
утврђивања нивоа на ком се настава одвијала, те нивоа стеченог знања из турског и арапског 
језика које су ученици носили након завршетка Шеријатске гимназије. С обзиром на чињеницу 
да су оба језика изузетно богата елементима који их разликују од других (турски припада урало-
алтајској групи језика, а арапски је семитски језик) и којима се међусобно разликују није могуће 
поменути све елементе на основу којих смо утврдили квалитет спроведеног наставног плана.15

3. НАСТАВА ТУРСКОГ ЈЕЗИКА ШКОЛСКЕ 1926/1927. ГОДИНЕ

Како смо се одлучили да представимо наставу турског језика која се одвијала школске 
1926/2927. године у Шеријатској гимназији у Сарајеву, на самом почетку би требало нагласити да 
је реч о настави османског језика јер је језичка реформа у Турској започела тек када су се стекли 
услови за чишћење језика од позајмљеница из арапског и персијског језика, а то је било након рас-
пада Османског царства и проглашења републике 1923. године. Најзначајнији корак на самом по-
четку реформе јесте замена термина османски језик (тур. Osmanlıca) термином турски језик (тур. 
Türkçe) и реформа писма, којом се са арабичног прешло на латинично писмо у складу са Законом 
од 1. новембра 1928. године. Тада је и у школама укинута настава арапског и персијског језика.16 

Настава турског језика у Шеријатској гимназији започињала је у трећем разреду и износи-
ла је три сата недељно. План извођења наставе као сврху наставе турског језика у Шеријатској 
гимназији наводи „чисто изговарање и глатко читање свакаквог штива, темељито познавање гра-
матике, окретност у правилном писању и конверзацији у свим потребама свакодневног живота“.17 

Наставни план који је имплементиран школске 1926/1927. године подразумевао је изучавање 
следећих елемената турског језика:

3.1. Настава у трећем разреду:

Предмет „Граматика“ је укључивао: учење алфабета и хармоније вокала18, упознавање са 
карактеристикама турског језика кроз изучавање рода и броја19, те слагање придева и именице. 
У трећем разреду изучавала се и природа копуле dir (осман. در)20 и değildir (осман. دكلدر), презент 

15  Наставни план турског и арапског језика који смо користили у изради овог рада није садржао литературу која се 
користила у спровођењу истог. Имајући на уму да се у медресама, те касније и у Шеријатској гимназији користила 
Gramatika arapskog jezika I, II аутора Шаћира Сикирића, Мехмеда Пашића и Мехмеда Ханџића објављена тек 1936. 
године, слободни смо да закључимо да су генерације остале ускраћене за коришћење граматике арапског језика 
саопштене у интегралном облику у виду уџбеника на једном од језика тадашње државе. На исти закључак нас наводи 
и чињеница да се у медресама користио Udžbenik savremenog arapskog jezika sa vježbankom i rječnikom аутора Радета 
Божовића објављен тек 1985. године на чијим су садржајима настајали уџбеници у наредном периоду.

16  Реформу турског језика пратило је оснивање Турског лингвистичког друштва (тур. Türk Dili Kurumu) и Турског 
историјског друштва (тур. Türk Tarih Kurumu) која су имала за циљ да пруже подршку реформи језика и креирању 
новог идентитета нове државе створене на националној основи (Bahadır, 2019: 105-108).

17  План извођења наставе турског језика у Шеријатској гимназији у Сарајеву за школску 1926/1927. годину (АЈ, 66, 
Одељење за средњу наставу, ф. 1096).

18  Закон вокалне хармоније (тур. ünlü uyumu) огледа се у појави која подразумева да се вокали опредељују према врсти 
вокала из првог слога у речи или претходног слога у суфиксацији. Вокали предњег реда (e, i, ö, ü) се у речима турског 
порекла могу налазити само у комбинацији, што важи и за вокале задњег реда (а, ı, o, u). У суфиксацији речи које у 
свом фонетском саставу садрже вокале предњег или задњег реда у асимилацији ће следити принцип примања истог 
вокала или њему најближег.

19  У турском језику не постоји граматички род нити ознака за род за имена и глаголске облике. Уколико лексичко 
значење саме речи не указује на пол (на пример: господин (тур. bey)), пол се може дефинисати додавањем одређених 
речи испред или иза именице. На пример: гошћа (тур. misafir hanım), мачак (тур. erkek kedi).

20  Копула dır/dir/dur/dür представља суфикс предикативности и стоји иза именског предиката. Пише се заједно са 
именским предикатом и подлеже вокалној хармонији. 
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глагола „бити“, „непроменљиве речи var”  (осман. وار) и yok (осман. يوق) у служби глагола „имати“ 
односно „немати“. Наставци за ознаку припадности, деклинација именица, личних заменица и 
извесних придева, упитна честица mi (осман. مى) и заменица ne (осман. نه) били су део наставног 
плана за трећи разред. Наставци личних и показних заменица спојених са için (осман. اچون), gibi 
-бројеви „главни, редни и делни“, начин означавања датума и година живота изуча ,(ايله) ile ,(كبي)
вали су се и обавезно укључивали у предмет вежби. Глаголска времена и облици: презент, футур 
и императив најпре би се представили ученицима на часовима предавања, те детаљно утврђивали 
на часовима вежби.

Наставно-научно веће гимназије дало је предлог да се „с почетка читају лакша, а касније 
тежа штива без превођења“ како би се вежбало. Међутим, нисмо успели да у архивској грађи 
нађемо списак „лакших и тежих дела за читање“.

Диктат се радио једном месечно у виду једног задатка као и један задатак превођења текста 
на турски језик у виду домаћег задатка.

3.2. Настава у четвртом разреду:

Предмет „Граматика“ подразумевао је изучавање „изафетске конструкције“,21 компарације 
придева22 и суфикса –ca/ce/ça/çe (осман. جه).23 Наставни план обухватао је и изучавање турске 
и арапске лексике у дативу, функцију односне заменице ki (осман. كي) повратне kendi (осман. 
 У четвртом разреду учила се употреба глаголског прилога .(هانكى .осман) и упитне hangi ( كندى
садашњег, прилози места и начина, коњугација имперфекта, плусквамперфекта, футура егзактног 
и погодбеног начина са помоћним глаголом etmek (осман. اتمك), оптатив и нецеситатив. 

У оквиру Наставног плана постојале су „вежбе у говору“, које су подразумевале „најпре 
што једноставнија, а онда и тежа питања и одговоре, те самостално казивање обрађених штива“. 
Саветовано је да се ученици од самог почетка служе турским језиком.  Све „писмене радње“ 
рађене су као и у трећем разреду.24

21  У турском језику постоји одређени и неодређени изафет-генитивна веза две именице. Ова конструкција прожима 
читаву структуру турског језика и јавља се као кључ за разумевање многих синтаксичких категорија. Неодређени 
изафет који се састоји од везе две именице од којих је прва-детерминанс у номинативу и друга-детерминатум са 
посвојним суфиксом трећег лица не означава конкретан однос већ уопштен појам (на пример: датум рођења (тур. 
doğum tarihi)). Одређени изафет који се састоји од детерминанса у генитиву и детерминатума са посвојним суфиксом 
у трећем лицу једнине представља конкретизацију односа (на пример:  мамина књига (тур. annenin kitabı)). 

22  Компарација придева у турском језику подразумева два степена компарације: компаратив и суперлатив. Премда је 
компарација придева у турском језику веома сложена и подразумева неколико могућности поређења придева, као 
основно можемо рећи да се компаратив гради додавањем прилога daha испред придева (на пример: лепши (тур. daha 
güzel), а суперлатив додавањем речи en испред придева (на пример: најлепши  (тур. en güzel)) Суперлатив се гради и 
редупликацијом придева (на пример: најлепши/прелеп (тур. güzel güzel)) или уметањем речце mi између два придева 
(на пример: güzel mi güzel)). Додавањем појединих префикаса на придеве такође се гради суперлатив (на пример: 
пребело (тур. bembeyaz) или цео/потпун (тур. büsbütün)) (Čaušević, 1996: 133-142).

23  Суфикс ca/ce/ça/çe са именицама, личним заменицама и повратном заменицом kendi гради прилоге који исказују 
један вид поређења (на пример:  према мом мишљењу (тур. bence);  по мени, са моје тачке гледишта (тур.  kendimce); 
попут детета, детињасто (тур.  çocukça)). Компарација која се изражава прилозима који су настали додавањем 
суфикса ca/ce/ça/çe на поједине именице поприма апстрактан карактер, те се прилози преводе у значењу „у погледу“, 
„са гледишта“ (на пример: Наша ситуација у погледу здравља није добра (тур. Durumumuz sıhhatça iyi değil)). Уз 
поједине придеве овај суфикс гради придеве који у поређењу са основним придевом означавају умањено својство (на 
пример: лепушкаст (тур. güzelce)), док са количинским бројевима означава приближан збир (на пример: на десетине 
(тур. binlerce)) (Čaušević, 1996: 133-142).

24  План извођења наставе турског језика у Шеријатској гимназији у Сарајеву за школску 1926/1927. годину (АЈ, 66, 
Одељење за средњу наставу, ф. 1096).
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3.3. Настава у петом разреду:

Наставни план петог разреда гимназије подразумевао је наставу у трајању од три сата и об-
ухватао понављање претходно стеченог знања.

Предмет „Граматика“ подразумевао је изучавање падежа: номинатива и акузатива25, рекцију 
глагола, те формирање сложених реченица. У оквиру програма наставе за пети разред било је и 
детаљно проучавање везника. Читање и превођење били су саставни део наставе.

У петом разреду диктат се одржавао једном месечно, а „говорне вежбе“ као и у четвртом 
разреду.

3.4. Настава у шестом разреду:

Настава турског језика у шестом разреду обухватала је наставу у трајању од три сата 
недељно и након три године учења језика уврстила изучавање граматике персијског језика у про-
грам. Уколико имамо у виду да је за учење османског турског језика неопходно познавање грама-
тике арапског и персијског језика, сматрамо да су елементи изучавања персијског језика уведени 
касно. Премда се арапски језик изучавао паралелно, требало је у наставни програм предмета 
Турски језик и књижевност уврстити у четвртом разреду најпре изучавање алфабета персијског 
језика, те остале елементе.

У оквиру вежби из граматике персијског језика ученици су били у прилици да уче наставке 
за формирање множине именица, суфиксе за формирање именица које означавају место на коме 
се врши радња, те оне које означавају називе занимања.

Наставни план је диктирао да се све претходно наведено „обрађује као и у петом разреду 
уз потребне вежбе“.26

3.5. Настава у седмом и осмом разреду:

Настава турског језика у седмом и осмом разреду одвијала се два сата недељно и подраз-
умевала је и упознавање ученика са делима турске књижевности, чиме су ученици добили при-
лику да уз изучавање језика читају дела на турском језику и упознају се са вишевековним ства-
ралаштвом које чини турску књижевност. Наиме, уколико имамо у виду да је турска књижевност 
обухватала, до периода настанка овог наставног плана, дела из преисламског периода,  првих 
стваралаца након примања ислама, народног стваралаштва, књижевност насталу у успону Ос-
манског царства, те ону изнедрену након прокламовања Хатишерифа од Гулхане 1839. године и у 
првим деценијама XX века онда је сасвим јасно да је недовољно бавити се турском књижевношћу 
само две календарске године два сата недељно.  Осим читања и превођења дела на часовима тур-
ске књижевности учило се уопштено о османском језику и „народу“.27 

25  Турски језик препознаје шест падежа: номинатив, генитив, датив, акузатив, локатив и аблатив. Кључни падежи 
у употреби у турском језику су номинатив и акузатив.  Морфолошко-синтаксички критеријум у проучавању падежа 
укључује употребу апсолутног падежа у функцији директног објекта, дакле као зависног и косог падежа. Значење 
именице у тој функцији могуће је сагледати једино у поређењу с објектом у акузативу (на пример: Орхан пише (неко 
писмо) (тур. Orhan bir mektup yazıyor) или Орхан пише (одређено) писмо (тур. Orhan mektubu yazıyor) (Čaušević, 1996: 
76-77). Истовремено, у улози апсолутног падежа могу се наћи и везници и придеви. На пример, реч galiba која је арапског 
порекла у значењу „доиста“, „заиста“,  „уистину“ представља придев у апсолутном акузативу (Bradašević, 2013: 94).

26  План извођења наставе турског језика у Шеријатској гимназији у Сарајеву за школску 1926/1927. годину (АЈ, 66, 
Одељење за средњу наставу, ф. 1096).

27  Османски језик био је језик Османског царства и у својој историји бележи три фазе: стари османски језик (тур. Eski 
Osmanlıca) који је трајао од XIII до средине XV века; средњи османски (тур. Orta Osmanlıca) од XV до XIX века, који 
је најдуже трајао и забележио највећи уплив арапских речи у језик и најјачи утицај персијске књижевнсти на стил и 
форме у османској књижевности; и нови османски (тур. Yeni Osmanlıca) који је најкраће трајао од XIX века до 1928. 
године.



НАСТАВА ТУРСКОГ И АРАПСКОГ ЈЕЗИКА У ШЕРИЈАТСКОЈ ГИМНАЗИЈИ У САРАЈЕВУ 1926/1927. ГОДИНЕ

365

4. НАСТАВА АРАПСКОГ ЈЕЗИКА ШКОЛСКЕ 1926/1927. ГОДИНЕ

Као што је проф. др Анђелка Митровић нагласила у Предговору свог уџбеника Арапски 
језик 1 „изнаћи оптималан наставни модел и њему прилагођени наставни материјал у случају 
арапског језика представља велики и озбиљан проблем. Један од основних разлога томе јесте 
сложена социолингвистичка атмосфера арапског говорног подручја којим доминира изражена 
диглосија.“ (Mitrović, 1999: 5).

Наставна сврха изучавања арапског језика била је „чисто изговарање и глатко читање про-
зе и песме, темељито познавање правописа, обликословља и синтаксе, окретност у превођењу 
лакших арапских невокализованих штива, нарочито лакших стручних дјела шеријатског права 
и теологије“.28 Садржај програма изучавања арапског језика у Шеријатској гимназији који смо 
користили у изради овог рада, а похрањен је у архивској грађи Министарства просвете, поседује 
веома штуре податке о настави истог уколико га упоредимо са планом који је пратио изучавање 
турског језика. Учење арапског језика у Шеријатској гимназији започињало је у првом разреду у 
трајању од шест сати недељно, а наставни модел учења арапског језика подразумевао је следећи 
наставни план:

4.1. Настава у првом разреду:

Настава арапског језика у првом разреду износила је шест сати недељно и обухватала је 
изучавање синтаксе арапског језика. Најпре се учио алфабет29 и чисто изговарање гласова. На-
кон савладавања алфабета и писања графема ученицима су предаване лекције које су их упоз-
навале са значењем танвина, појавом подвостручених гласова у арапском језику, одређеним и 
неодређеним чланом, именицама мушког и женског рода, правилном и неправилном множином 
именица и дуалом истих. Истовремено, у првом разреду учила су се глаголска времена и проши-
рене глаголске врсте у арапском језику и „облици речи по мерилу 30.“فعل 

У оквиру вежби читала су се штива и преводила, а акценат је био на писању речи и оба-
везним домаћим задацима на недељном нивоу који су подразумевали превод задатог текста са 
српског или хрватског језика на арапски. 

4.2. Настава у другом разреду:

Настава арапског језика у другом разреду смањена је на пет сати и обухватала је понављање 
коњугације глагола у оквиру прве проширене глаголске врсте. У другом разреду су се учили глав-
ни и редни бројеви који у арапском језику захтевају проналажење најлакшег модела учења.

Читање и превођење разноврсних текстова радило се на часовима и у оквиру домаћег за-
датка, а посебна пажња посвећивана је учењу „напамет речи и мудрих изрека“.31

28  План извођења наставе арапског језика у Шеријатској гимназији за школску 1926/1927. годину (АЈ, 66, Одељење за 
средњу наставу, ф. 1096).

29  Алфабет арапског језика има 29 графема заједно са консонантом хамза (хамза). Свака графема осим хамзе пише се 
на три начина у зависности да ли се налази на почетку, у средини или на крају речи.

30  Основни облици актуелизовања арапског глагола јесу перфекат и имперфекат. Две коњугације означене овим 
терминима представљају аспекатску опозицију свршеност/несвршеност. (Mitrović, 1999: 19). Арапски језик 
представља консонантски тип језика (са вокалима а, и, у) где се на основу формуле faÝаla умећу графеме и граде 
глаголски и именски облици. У Шеријатској гимназији изучавале су се проширене глаголске врсте (II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, X) које такође имају свој перфекатски и имперфекатски облик, глаголску именицу-масдар, облик 
партиципа активног и пасивног.

31  План извођења наставе арапског језика у Шеријатској гимназији за школску 1926/1927. годину (АЈ, 66, Одељење за 
средњу наставу, ф. 1096).
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4.3. Настава у трећем и четвртом разреду: 

Настава се у трећем и четвртом разреду одвијала у трајању од пет сати недељно. Садржај 
архивске грађе из које смо црпли податке за израду овог рада није нам пружио пуно података о 
настави која се одвијала од трећег до осмог разреда. Стога смо закључили да се у трећем и чет-
вртом разреду посвећивала пажња понављању претходног предаваног градива, те проширивању 
знања ученика кроз читање и превођење разних штива (ово обухвата вежбе из граматике арапског 
језика, правилног изговора речи, те учење мудрих изрека). Домаћи задаци радили су се на основу 
већ утврђеног модела у другом разреду.

У четвртом разреду ученици су користили дело Синбадова путовања по мору како се на-
води у наставном плану, чиме се настојало да читају дела у коме се постепено губе вокали да би 
на крају текст остао потпуно невокализован.

4.4. Настава у петом, шестом, седмом и осмом разреду:

Настава арапског језика се од петог до седмог разреда одвијала у трајању од четири сата, 
да би се у осмом разреду свела на три сата недељно. Ученици су као и у претходним разредима 
обнављали знања из претходних година и читали дела из Избора Ибн Хишама. На часовима су 
преводили текстове са српског или хрватског језика на арапски и обратно, а за домаћи задатак 
добијали су текстове сличне тежине.

Тек од седмог разреда ученици су били у прилици да се упознају са делима арапских пи-
саца проучавајући најпре историју арапске књижевности „од најстаријих времена до конца вла-
де „Омејевића“, арапску књижевност у доба „Абасовића“ и то само лепу књигу и језикословну 
књижевност“.32

У осмом разреду се изучавала, уз обавезне вежбе из језика, верска књижевност, филозоф-
ска дела и арапска књижевна дела која су настала након „Наполеонове експедиције у Египту“.

Тек у осмом разреду ученици су добили прилику да читају садржаје из хадиса иако је ос-
новни предмет Шеријатске гимназије био веронаука како се у наставном плану наводи, а мисли 
се заправо на скуп предмета из области исламске теологије (в. Прилог). 

5. НАСТАВА ТУРСКОГ ЈЕЗИКА И НАСТАВА АРАПСКОГ ЈЕЗИКА 
ШКОЛСКЕ 1926/1927. ГОДИНЕ

Уколико имамо у виду да је реч о настави два потпуно различита језика поставља се 
питање да ли је могуће направити поређење структуре наставног плана и начина извођења на-
ставе. Посматрајући из угла историјску повезаност ова два језика у свим областима друштвеног 
деловања појединца и узимајући у обзир да је арапски језик језик свете књиге Кур’ана, те да 
арапско писмо и језик чине саставни део османског језика и изнад свега чине основу проучавања 
исламске теологије (посебно арапски језик) и исламског права усудићемо се да поредимо два на-
ставна плана. 

Наиме, настава арапског језика започињала је у првом разреду гимназије и износила шест 
сати недељно, а настава турског језика у трећем разреду у трајању од пет сати недељно. Сложе-
ност синтаксе турског језика захтева детаљно изучавање истог уз сталне вежбе и понављања сте-
ченог знања што је наставни план Шеријатске гимназије према нашем мишљењу у извесној мери 
задовољио. Изучавање арапског језика пак захтева ништа мање рада и посвећености превасходно 
због изражене диглосије и истовременог постојања говорног и књижевног језика. Наставни про-
32 Мисли се на династијe Омајада (661-750) и Абасида (750-1258). Династија Абасида је изнедрила 37 халифа. У време 

халифе Харуна ел Рашида у VIII и IX веку династија је доживела процват заузимајући простор Персије, Средњег 
Истока, Арабије и Египта. 
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грам који је студенте требало да оспособи да се баве исламском теологијом и правом, а који се 
пред нама нашао, није имао одговарајући модел који се примењивао у настави: дела из области 
исламске теологије читала су се тек у осмом разреду, а како би се терминологија из области ис-
ламске теологије савладала потребно је раније започети са изучавањем исте.

У складу са простором који нам је дат, није могуће изнети детаљну анализу два наставна 
плана, али требало би напоменути да је овај наставни план настао у години када је на универзитет-
ском нивоу формиран Семинар за оријенталну филологију на Филозофском факултету у Београ-
ду који је такође подразумевао наставу арапског и турског језика. Уколико имамо у виду да је на-
става ова два језика у Шеријатској гимназији извођена на нивоу средњошколске, а настава на тек 
основаном Семинару на универзитетском нивоу, наставни модел Шеријатске гимназије се ипак 
може сматрати квалитетним са становишта садржаја наставног плана, традиције и посвећености 
изучавању ова два језика, те са становишта наставног циља уз одређене недостатке. 

6. РЕЗИМЕ

Настава турског и арапског језика у Шеријатској гимназији у Сарајеву, организована у 
складу са расположивим наставним кадром, несумњиво је допринела настављању традиције 
изучавања ова два језика. Премда богато конципиран, наставни план није успео да одговори на 
захтев детаљног изучавања турског и арапског језика и њихових књижевности подразумевајући 
извођење наставе у ограниченом и недовољном броју сати на недељном нивоу. Наставну основу 
Шеријатске гимназије чинила је настава веронауке чија је сврха била „потпуно познавање свих 
вјерских прописа о вјерским дужностима“,33 те ако ову чињеницу имамо у виду и са овог аспекта 
анализирамо наставни план изучавања језика, онда се за овај наставни план може рећи да је де-
лимично задовољио потребе ученика.

Извори

Архив Југославије (АЈ), Министарство правде (63), Верско одељење, Муслимански одсек
АЈ, Министарство просвете (66), Одељење за средњу наставу
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Прилог
ПРЕГЛЕД

НАСТАВНОГ ПЛАНА ШЕРИЈАТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ У САРАЈЕВУ У ПОСЛЕДЊИМ ГОДИНАМА (ОД 
1917/1918. ДО 1926/1927. ГОДИНЕ)

Разред
бр. Предмет 1. 2. 3. 4. 5. Сати
1. Тефсир 2 2
2. Хадис 4 2 6
3. Фикх (ибадат) 4 2 6
4. Фикх (мунакехат) 3 3 6
5. Фикх (муамелат) 6 4 10
6. Фикх (фераиз) 3 3
7. Фикх (вакуф) 2 2
8. Усули фикх 3 3 6
9. Акаид (догматика) 2 3 5
10. Логика 2 2
11. Психологија 2 2
12. Тарихи-ислам 2 2 2 6
13. Арапски 5 8 5 4 2 24
14. Турски 2 2 2 2 8
15. Српски 2 2 2 2 3 11
16. Грађанско право 2 4 2 8
17. Историја 2 2 2 2 8
18. Математика 2 2 2 6
19. Земљопис 2 2 2 6
20. Природне науке 3 2 2 2 9
21. Хигијена 1 1
22. Шеријат-поступник 2 2
23. Укупно сати 24 30 28 28 27 137

TEACHING PRACTISE OF ARABIC AND TURKISH IN SHARIA HIGHSCHOOL IN SARAJEVO 
1926/1927

Summary

Teaching practice of Arabic and Turkish in Sharia high school in Sarajevo, organized in accordance with 
available teaching staff, gave its contribution to the continuity of tradition of study of these two languages. Al-
though the educational plan was well conceived did not succeed to answer a challenge of detailed study of Arabic 
and Turkish, so literature, including teaching performance in bounded and insufficient number of hours on a week 
level. The basis of educational plan of Sharia high school was teaching of religion studies which purpose was 
“totally adoption of all religious regulations of religious duties”, so if we have this fact on our mind and analyse 
the educational plan from this perspective, than we can say that educational plan partly satisfied needs of students.

Key words: teaching practice, Arabic, Turkish, Sharia high school
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SPOSOBNOST RAZUMEVANJA I UPOTREBE ENGLESKIH 
ENDOCENTRIČNIH BINOMINALNIH SLOŽENICA KOD 

STUDENATA INŽENJERSKE STRUKE

Endocentrične složenice tipa imenica+imenica netipične su za srpski jezik i predstavljaju izazov za učenike engle-
skog jezika jer nastaju sažimanjem kompleksnih dubinskih struktura iz kojih proizlaze veoma različiti semantički 
odnosi između složeničkih konstituenata. Novija istraživanja pokazuju da ove složenice, usled mogućnosti da 
na koncizan način prenesu informacije, postaju sve više zastupljene i u engleskom jeziku struke (Biber & Gray 
2011). U radu je predstavljeno pilot istraživanje sprovedeno kod studenata inženjerskih fakulteta  kojim se ispituje 
njihova sposobnost razumevanja ovih složenica (kroz analizu testa prevođenja sa engleskog na srpski jezik) kao i 
sposobnost upotrebe složenica (kroz analizu testa prevođenja sa srpskog na engleski jezik). Istraživanje ima za cilj 
da ukaže na probleme sa kojima se studenti susreću koristeći i prevodeći ove engleske složenice, kao i da istakne 
važnost bavljenja ovom kompleksnom jezičkom jedinicom u nastavi engleskog jezika struke na tercijarnom nivou.

Ključne reči: engleski jezik struke, nastava stranog jezika, imeničke složenice, binominalne složenice, endocen-
trične složenice

1. UVOD

Engleski jezik struke je specifičan pristup podučavanju engleskog jezika koji se bazira na potre-
bama polaznika i ima za cilj da svoje polaznike pripremi za upotrebu engleskog jezika u specifičnim 
domenima struke (Paltridge & Starfield 2013: 2). Budući da dobro poznavanje i korišćenje engleskog 
jezika postaje ne samo potreba već i podrazumevano znanje za bavljenje bilo kojim segmentom nauke 
danas, u ovom radu ćemo pokušati da skrenemo pažnju na uočljive diskursne promene koje su se poja-
vile u akademskom jeziku struke. Naime, u poslednjih nekoliko decenija sve je prisutnija tendencija ko-
rišćenja frazalne determinacije na mestu očekivanih zavisnih rečenica u akademskom diskursu. Posebno 
su primetne dve karakteristike ovog stila: česta upotreba modifikacije kroz imeničke fraze i sve ređa 
upotreba zavisnih rečenica koje bi čitaocu ponudile tumačenje odnosa između konstituenata unutar ime-
ničke fraze (Biber & Gray 2011: 226). Ovakva promena uticala je na pojavu sve prisutnijeg „zbijenog 
diskursnog stila“ (eng. compressed discourse style, Biber & Gray 2011: 229), koji više nije eksplicitan 
i sasvim jasan, već zahteva od studenata dodatne veštine i znanje da bi protumačili značenje imeničkih 
fraza, a potom i usvojili ovaj stil prilikom pisanja, posebno u okviru engleskog jezika struke. Dodatan 
problem predstavlja činjenica da kompozicija od dve ili više imenica nije karakteristična za srpski jezik, 
te je očekivano da će istraživanje ukazati na potencijalne probleme sa kojima se studenti susreću i sa 
aspekta razumevanja ovakvih fraza i sa aspekta njihove upotrebe u engleskom jeziku.

2. ENDOCENTRIČNE BINOMINALNE SLOŽENICE U AKADEMSKOM 
JEZIKU STRUKE  

Složenice tipa imenica+imenica sastoje se od upravnog elementa (eng. headnoun), koji je krajnji 
desni član složenice i predstavlja centralni konstituent složenice, i odredbenog člana (eng. modifier) 
koji se nalazi ispred upravnog elementa i bliže ga određuje. Primeri ovih složenica su: sample analysis, 
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research purposes, food policy. U engleskom jeziku se javljaju i kombinacije od 3 i više imenica (npr. 
greenhouse gas emissions, water quality analysis procedures), pri čemu je krajnji desni član uvek uprav-
ni član i nosilac osnovnog značenja složenice. Gramatički gledano, upravni element je i nosilac obeležja 
broja i roda, i informacije o padežu, ukoliko ih jezik ima, dok odredbeni član ostaje nepromenjen. Pod-
vrsta ovih binominalnih složenica su endocentrične složenice, koje predstavljaju potklasu pojma koji je 
predstavljen upravnim elementom, te je čitava složenica hiponim glavnog, odnosno upravnog elementa 
složenice (Bauer 2003: 42).

Dok u engleskom jeziku kompozicije ovog tipa predstavljaju jedan od najproduktivnijih tvorbe-
nih obrazaca, u srpskom jeziku su složenice ovog tipa bez spojnog vokala vrlo retke i značajno su više 
zastupljene u pozajmljenicama iz, na primer, turskog jezika (sahat-kula, ćeten-(h)alva) i iz nemačkog 
(fusnota, špilhozne, hausmajstor, šparkasa) itd. (Klajn 2002: 44–48). Od sredine XX veka sve više se 
pozajmljuju složenice i polusloženice iz engleskog jezika (na primer rok-muzika, čarter-let), a nije redak 
slučaj da je imenica u drugom (desnom) delu složenice anglicizam koji je u srpskom jeziku prisutan od 
pre (na primer kik-boks, šou-biznis, horor-film). Danas se sve više javljaju sirovi anglicizmi (kao što 
su air bag, computer consultant, web site), koji su direktno preuzeti iz engleskog jezika i prilagođeni 
srpskom jeziku samo na semantičkom i pragmatičkom nivou, delimično na morfosintaktičkom i fono-
loškom dok na nivou ortografije ostaju u nepromenjenom obliku, tj. ostaju neprilagođeni srpskom jeziku 
(Prćić 2019: 122–123).

U engleskom jeziku početkom XX veka javlja se gramatička diskursna promena koja podrazu-
meva sve češću upotrebu imeničke modifikacije, i postaje sve prisutnija i uočljivija u periodu između 
1925–1965. godine. Ova promena je posebno primetna u akademskim i informativnim tekstovima i 
odlikuju je sledeće osobine: upotreba imenica i relativna odsutnost glagola kao i oslanjanje na frazalnu 
modifikaciju bez upotrebe rečenične modifikacije u vidu zavisne rečenice (Biber & Gray 2011: 226). 
Kao rezultat ovakve promene, pojavljuju se tekstovi koji se značajno razlikuju od usmenog diskursa, sa 
izuzetno frekventnom upotrebom kompleksnih imeničkih fraza i sa vrlo malo strukturnog obrazloženja 
u vidu zavisnih rečenica koje bi ponudile tumačenje odnosa unutar imeničkih fraza. Konkretno na nivou 
rečenice, dinamički procesi koji su najčešće bili opisivani upotrebom glagola sada se sve češće opisu-
ju upotrebom imenica sa statičnim značenjem i to: dodavanjem derivacionog sufiksa (npr. -tion, -ent, 
-ance) tj. nominalizacijom ili upotrebom imenice na mestu glagola (npr. strong increase, flow line) tj. 
konverzijom (Biber & Gray 2011: 229).

U akademskim tekstovima na engleskom jeziku više od 60% imeničkih fraza sadrži imenicu kao 
modifikator glavne imenice, tj. upravnog člana (Biber et al. 1999: 578). Pored toga, isti autori ukazuju i 
na proširivanje na nivou značenja ovakvih struktura. Posebno se naglašava česta upotreba imenice kao 
modifikatora upravnog člana u pojedinim žanrovima kao što su naučni radovi, gde je u velikoj meri 
zastupljen engleski jezik struke. Složenosti ovakvih konstrukcija doprinosi i činjenica da se imenice 
mogu kombinovati sa drugim imenicama u različitim značenjskim odnosima u okviru engleskog jezika 
struke. Upravo ova raznovrsnost značenjskih odnosa između dve imenice doprinosi sve većoj složenosti 
prilikom čitanja i pisanja akademskih tekstova, te studenti sve češće nailaze na probleme u ovim jezič-
kim veštinama. Kako binominalne složenice u sebi sadrže niz od dve imenice, bez dodatnih funkcijskih 
reči koje bi ukazale na logičke odnose između delova složenice, neophodno je da čitalac zaključi koji je 
nameravani odnos između determinativne imenice i glavne imenice u složenici.

Savremeni pristup analizi ovih složenica podrazumeva utvrđivanje njihovih dubinskih struktura. 
Naime, pokazano je da ove složenice nastaju sažimanjem kompleksnih dubinskih struktura, iz kojih 
proizlaze veoma različiti semantički odnosi između složeničkih konstituenata, a ukoliko imenička kom-
pozicija ne sadrži glagolsku komponentu (kao što je to slučaj kod binominalnih imeničkih složenica), 
u analizu se kroz razvijanje dubinskih struktura uvodi odgovarajući glagol (Krimer-Gaborović 2017).

Značajan doprinos razumevanju značenjskih odnosa unutar binominalnih složenica dala je Levi 
(1978), koja je ukazala da su imeničke kompozicije izvedene uz pomoć sintaktičkih procesa brisanja 
ili nominalizacije predikata dubinske strukture, i da se dubinska struktura složenica može razviti doda-
vanjem sledećih elemenata: cause, have, make, use, be, in, for, from i about (na primer tear gas  gas 
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causes tears; picture book  book has pictures; honey bee  bee makes honey; horse doctor  doctor 
for horses; olive oil  oil (made) from olive).

Biber i saradnici (Biber et al. 2002: 273–274) odnose između konstituenata u složenicama sagle-
davaju na drugačiji način, fokusirajući se na značenjske odnose unutar složenice, koje grupišu na sledeći 
način (pri čemu je I1 – oznaka za upravni član, I2 – oznaka za odredbeni član1):

1. Sastav: I1 se sastoji od I2; I1 je napravljen od I2 (npr. glass windows)
2. Namena: I1 se koristi za I2 (npr. pencil case)
3. Identitet: I1 se odnosi na isto što i I2, ali se klasifikuje prema različitim osobinama (npr. men wor-

kers)
4. Sadržaj: I1 je o I2; I1 se tiče I2 (npr. algebra test)
5. Objekatski: I2 je objekat procesa opisanog u I1, ili radnje koju je izvršio posrednik opisan u I1 (npr. 

egg production)
6. Subjekatski: I2 je subjekat opisanog procesa; I1 je imenica izvedena od neprelaznog glagola (npr. 

child development)
7. Vreme: I1 se održava u vreme opisano u I2 (npr. summer conditions)
8. Mesto: I1 se nalazi na mestu opisanom u I2 (npr. corner cupboard)
9. Institucija: I1 identifikuje instituciju za I2 (npr. insurance companies)
10. Partitivni: I1 opisuje delove I2 (npr. cat legs)
11. Specijalizacija: I2 opisuje oblast specijalizacije osobe ili profesije opisane u I1; I1 je živo (npr. 

finance director)

U ovom radu će se primeri složenica analizirati prema datoj Biberovoj kategorizaciji, koju zbog 
fokusa na značenjskim odnosima među složeničkim konstituentima i kontekstu smatramo podobnijom 
za primenu u pedagoškom radu sa studentima.

3. METODOLOGIJA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA

U radu je predstavljeno pilot istraživanje sprovedeno tokom zimskog semestra akademske 
2019/20. godine na uzorku od po 15 (ukupno 30) studenata završnih godina studija Poljoprivrednog i 
Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu (3. i 4. godina studija, nivo znanja B22). Merni instrument koji je 
korišćen je test prevođenja rečenica sa engleskog na srpski jezik i sa srpskog na engleski jezik, pri čemu 
je svaki test prevođenja sadržao po pet rečenica, datih od jednostavnijih do komplikovanijih (test je dat 
u odeljku Dodatak). Test prevođenja sa engleskog na srpski sastojao se od rečenica koje sadrže imeničke 
kompozicije preuzete iz stručnih časopisa (nazivi i brojevi časopisa navedeni su u odeljku Izvori istra-
živačkog materijala). Kompozicije su odabrane tako da s jedne strane predstavljaju visoko frekventne 
izraze tipične za inženjersku struku, dok se sa druge strane vodilo računa da budu zastupljene kompozi-
cije sa različitim značenjskim odnosima među konstituentima (prema Biber et al. 2002). Čitave rečenice 
su po potrebi prilagođene i pojednostavljene za nivo znanja ispitivanih studenata. Test prevođenja u 
suprotnom smeru sadržao je takođe rečenice iz datih stručnih časopisa koje su autorke rada prevele na 
srpski i prilagodile za potrebe testa. 

Analiza testa prevođenja rečenica sa engleskog jezika je poslužila kao tehnika istraživanja kojom 
je ispitana sposobnost razumevanja složenica kod studenata, dok je analiza testa prevođenja na engleski 

1  Oznake za konstituente su prilagođene potrebama ovog istraživanja i srpskom jeziku, te će se umesto N1 i N2, koje su koristili 
Biber i saradnici (Biber et al. 2002), koristiti oznake I1 i I2.2  Nivo znanja određen je prema Zajedničkom evropskom okviru za jezike (Common European Framework of Reference 
for Languages – CEFR): https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-
common-reference-levels-global-scale 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
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jezik imala za cilj da ispita sposobnost studenata da prepoznaju mogućnost upotrebe ovih složenica na 
engleskom jeziku i upotrebe ih adekvatno. 

Budući da se ovaj radi bavi endocentričnim binominalnim složenicama u akademskom jeziku 
struke, postoji nekoliko glavnih ciljeva sprovedenog istraživanja:

	ispitivanje sposobnosti razumevanja i upotrebe engleskih binominalnih složenica kod studenata 
inženjerskih fakulteta
	ukazivanje na probleme sa kojima se studenti susreću prevodeći i koristeći ove engleske složenice
	isticanje važnosti bavljenja ovom kompleksnom jezičkom jedinicom u nastavi engleskog jezika 

struke na tercijarnom nivou kao i potrebe za definisanjem strategija koje se mogu koristiti u nastavi 
da bi se studentima olakšalo razumevanje i upotreba ovih složenica.

U analizi rezultata prevodi studenata su klasifikovani prema odgovarajućim prevodnim obrasci-
ma. Analizirana je tačnost tj. prihvatljivost ponuđenog prevoda, kao i zastupljenost datog prevodnog 
obrasca (izražena brojčano i procentualno). Rezultati su nam ukazali na postojanje izvesnih nedostataka 
u znanju studenata i na potrebu usvajanja određenih strategija razumevanja i upotrebe ovih imeničkih 
složenica. 

4. ANALIZA I DISKUSIJA REZULTATA

4.1. Analiza prevoda sa engleskog na srpski jezik

Binominalne složenice koje su studenti prevodili sa engleskog na srpski obuhvatile su 6 slože-
nica koje predstavljaju frekventne engleske izraze tipične za inženjersku struku: meat products, water 
pressure, sample analysis, research purposes, food policy, cancer therapy. Radi potpunije analize, u 
nastavku teksta je za svaku složenicu razvijena dubinska struktura i naveden je značenjski odnos između 
konstituenata prema kategorizaciji Bibera i saradnika (Biber et al. 2002), kao i neki od mogućih prevoda 
na srpski:

meat products  products are made from meat (1. sastav) – mesni proizvodi / proizvodi od mesa 
water pressure  water has pressure (6. subjekatski) – vodeni pritisak / pritisak vode 
sample analysis  sample is analysed (5. objekatski) – analiza uzorka 
research purposes  research has purpose (6. subjekatski) – svrhe istraživanja / istraživačke 

svrhe
food policy  policy deals with food (4. sadržaj) – regulativa/politika koja se odnosi na hranu 
cancer therapy  therapy is used for treating cancer patients (2. namena) – terapija za lečenje 

raka 

U Tabelama 1. do 6. analizirani su prevodi ovih engleskih složenica grupisani prema odgovara-
jućim prevodnim obrascima, sa primerima prevoda, brojem (N) i procentom ispitanika koji su za svoj 
prevod iskoristili dati prevodni obrazac. Zvezdicom (*) su obeleženi netačni ili nepotpuni prevodi.

Tabela 1. Analiza binominalne složenice meat products prema prevodnim obrascima 
meat products

prevodni obrazac primeri prevoda N procenat
I1+predlog+I2 proizvodi od mesa 4 13,33%
I1+I2(genitiv) - -

pridev+I1 mesni proizvodi 26 86,66%
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nedostaje I1 - -

nedostaje I2 - -

I1+particip +predlog+I2 - -

ostalo - -

Tabela 2. Analiza binominalne složenice water pressure prema prevodnim obrascima 
water pressure

prevodni obrazac primeri prevoda N procenat
I1+predlog+I2 pritisak u vodi* 1 3,33%
I1+I2(genitiv) pritisak vode 19 63,33%

pridev+I1 vodeni pritisak 10 33,33%
nedostaje I1 - -

nedostaje I2 - -

I1+particip +predlog+I2 - -

ostalo - -

Tabela 3. Analiza binominalne složenice sample analysis prema prevodnim obrascima 
sample analysis

prevodni obrazac primeri prevoda N procenat
I1+predlog+I2 uzorak za analizu* 1 3,33%
I1+I2(genitiv) analiza uzorka 24 80%

pridev+I1 probna analiza/jednostavna analiza* 3* 10%
nedostaje I1 - -

nedostaje I2 analiza* 2 6,66%
I1+particip +predlog+I2 - -

ostalo - -

Tabela 4. Analiza binominalne složenice research purposes prema prevodnim obrascima 
research purposes

prevodni obrazac primeri prevoda N procenat
I1+predlog+I2 - -

I1+I2(genitiv) svrhe istraživanja 14 46,66%
pridev+I1 istraživačke svrhe 14 46,66%

nedostaje I1 istraživanje* 2 6,66%
nedostaje I2 - -

I1+particip +predlog+I2 - -

ostalo - -

Tabela 5. Analiza binominalne složenice food policy prema prevodnim obrascima 
food policy

prevodni obrazac primeri prevoda N procenat
I1+predlog+I2 politika za hranu; politika o hrani* 15 50%
I1+I2(genitiv) politika hrane* 4 13,33%
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pridev+I1 prehrambena politika 4 13,33%
nedostaje I1 za zdravu hranu* 1 3,33%
nedostaje I2 politika  / zakon* 3 10%

I1+particip +predlog+I2 strategija vezana za hranu 3 10%
ostalo - -

Tabela 6. Analiza binominalne složenice cancer therapy prema prevodnim obrascima 
cancer therapy

prevodni obrazac primeri prevoda N procenat
I1+predlog+I2 terapija za rak / terapija protiv raka 14 46,66%
I1+I2(genitiv) terapija raka* 13 43,33%

pridev+I1 - -

nedostaje I1 - -

nedostaje I2 - -

I1+particip +predlog+I2 - -

I1+predlog+glagolskaI+I 2  terapija za lečenje raka 2 6,66%
I1 + (I3obj+pred+I2)(genitiv) terapija obolelih od kancera 1 3,33%

Analiza predstavljena u Tabelama 1. do 4. pokazala je da studenti nisu imali većih problema prili-
kom prevođenja ovih složenica, birajući jedan od tri prevodna obrasca kojim se imeničke složenice ovog 
tipa najčešće prevode u srpskom jeziku (prema Krimer-Gaborović 2017 i Šobot 2006):

•	 I1+predlog+I2: proizvodi od mesa,
•	 I1+I2(genitiv): pritisak vode, analiza uzorka i svrhe istraživanja; prevod genitivom nije bio ponu-

đen za složenicu meat products, kod koje dubinska struktura ukazuje na odnos sadržaja (products 
are made from meat) koji se ne prevodi genitivom,

•	 pridev+I1: I2 je prevođena pridevom ukoliko postoji odgovarajući pridev u srpskom jeziku: mesni, 
vodeni i istraživački u prevodima složenica meat products, water presssure i research purposes, 
dok kod složenice sample analysis to nije bio slučaj pošto za englesku imenicu sample ne postoji 
odgovarajući pridev u srpskom.

Za složenicu datu u Tabeli 5. (food policy) studenti su ponudili prevode koji odgovaraju sledećim 
prevodnim obrascima:

•	 I1+predlog+I2: politika za hranu, politika o hrani – ovaj prevodni obrazac upotrebilo je 50% is-
pitanika, gde nam predlozi za i o pokazuju da studenti razumeju značenjski odnos konstituenata 
na dubinskoj strukturi (policy deals with food), iako prevodi nisu potpuno u duhu srpskog jezika,

•	 I1+I2(genitiv): politika hrane – ovaj prevod nije prihvatljiv,
•	 pridev+I1: prehrambena politika, koji je ponudilo samo 13,33% ispitanika, verovatno zbog činje-

nice da ovaj pridev ima prefiks ispred imenice hrana od koje je izveden, što je bila otežavajuća 
okolnost za studente  prilikom prevođenja,

•	 I1+particip+predlog+I2: svega 10% ispitanika se odlučilo da element iz dubinske strukture slože-
nice (deals with) iskažu u prevodu: politika/strategija/regulativa vezana za hranu.

Poslednji primer složenice koju je trebalo prevesti na srpski jezik bio je cancer therapy (Tabela 6) 
za koji su studenti ponudili prevode grupisane prema sledećim prevodnim obrascima:
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•	 I1+predlog+I2: terapija za rak / terapija protiv raka, što je bio i najčešći prevodni obrazac (46,66%)
•	 I1+I2(genitiv): terapija raka, što nije prihvatljiv prevod za složenicu, iako je 43,33% ispitanika 

napisalo ovaj prevod,
•	 I1+predlog+glagolska I+I2: terapija za lečenje raka je prevod koji oslikava dubinsku strukturu 

ove složenice (therapy is used for treating cancer/cancer patients) i značenjski odnos među kon-
stituentima (namena). Za ovaj prevod bilo je potrebno ubaciti glagolsku imenicu lečenje, koja je 
u engleskoj složenici izbrisana sažimanjem usled stvaranja složenice. Ovo rešenje ponudilo je 
samo 6,66% ispitanika.   

•	 I1+(I3obj+predlog+I2)(genitiv): terapija obolelih od kancera – u ovom prevodnom obrascu smo 
takođe imali ubačeni element (patient) iz dubinske strukture složenice (therapy is used for trea-
ting cancer patients) koji predstavlja podrazumevani objekat u složenici, koji se takođe gubi prili-
kom sažimanja usled stvaranja složenice. Na ovaj način se uvodi I3 (patient) i dobija se  složenica 
od tri imenice {{cancer  patient} therapy}3 pri čemu se cancer patient prevodi uz pomoć predloga 
(oboleli od raka) da bi se zatim ceo izraz stavio u genitiv (obolelih od raka). Ovaj prevod ponudio 
je samo jedan ispitanik (3,33%). 

4.2.  Analiza prevoda sa srpskog na engleski jezik

Izrazi koje su studenti imali da prevedu sa srpskog na engleski jezik odabrani su tako da pred-
stavljaju najčešće prevodne obrasce kojima se binominalne složenice prevode u srpskom jeziku (prema 
Krimer-Gaborović 2017 i Šobot 2006):

	pridev + I1: sobna temperatura (room temperature), mesni proizvodi (meat products)
	I1+I2(u genitivu): bezbednost hrane (food safety), koncentracija soli (salt concentration), sadržaj 

vlage (moisture content), uzorci hrane (food samples)
	I1+predlog+I2: razlike u temperaturi (temperature differences)

Cilj ovog dela istraživanja bio je da se ispita u kojoj meri su studenti sposobni da prepoznaju mo-
gućnost prevođenja ovih izraza upotrebom engleskih binominalnih složenica. Analiza prevodnih obra-
zaca sa primerima prevoda, brojem (N) i procentom ispitanika koji su se opredelili za prevodni obrazac 
je data u Tabelama 7. do 13. Zvezdicom (*) su obeleženi netačni ili nepotpuni prevodi.

 Tabela 7. Analiza prevoda izraza sobna temperatura na engleski jezik prema prevodnim obrascima 
sobna temperature

prevodni obrazac primeri prevoda N procenat
I2+I1 room temperature 25 83,33%

I1+predlog+I2 - -

nedostaje I1 -

nedostaje I2 temperature* 4 13,33%
nedostaje I2+I1 - * 1 3,33%
I2-particip +I1 -

3  I u slučajevima kada se imenička kompozicija sastoji od tri ili više imenica, moguće je analizirati je kroz binarnu strukturu, 
uz poštovanje hijerarhijskih odnosa (Plag 2003: 142).
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Tabela 8. Analiza prevoda izraza bezbednost hrane na engleski jezik prema prevodnim obrascima
bezbednost hrane

prevodni obrazac primeri prevoda N procenat
I2+I1 food safety 27 90%

I1+predlog+I2 safety of food 3 10%
nedostaje I1 - -

nedostaje I2 - -

nedostaje I2+I1 - -

I2-particip +I1 - -

Tabela 9. Analiza prevoda izraza mesni proizvodi na engleski jezik prema prevodnim obrascima
mesni proizvodi

prevodni obrazac primeri prevoda N procenat
I2+I1 meat products 28 93,33%

I1+predlog+I2 products of meat 1 3,33%
nedostaje I1 - -

nedostaje I2 - -

nedostaje I2+I1 - -

I2-particip +I1 meat-based products 1 3,33%

Tabela 10. Analiza prevoda izraza koncentracija soli  na engleski jezik prema prevodnim obrascima
koncentracija soli

prevodni obrazac primeri prevoda N procenat
I2+I1 salt concentration 15 50%

I1+predlog+I2 concentration of salt 15 50%
nedostaje I1 -

nedostaje I2 -

nedostaje I2+I1 -

I2-particip +I1 -

Tabela 11. Analiza prevoda izraza sadržaj vlage  na engleski jezik prema prevodnim obrascima
sadržaj vlage

prevodni obrazac primeri prevoda N procenat
I2+I1 moisture content 11 36,66%

I1+predlog+I2 content of moisture 9 30%
nedostaje I1 moisture* 10 33,33%
nedostaje I2 - -

nedostaje I2+I1 - -

I2-particip +I1 - -
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Tabela 12. Analiza prevoda izraza uzorci hrane na engleski jezik prema prevodnim obrascima
uzorci hrane

prevodni obrazac primeri prevoda N procenat
I2+I1 food samples 20 66,66%

I1+predlog+I2 samples of food 8 26,66%
nedostaje I1 food* 1 3,33%
nedostaje I2 samples* 1 3,33%

nedostaje I2+I1 - -

I2-particip +I1 - -

Tabela 13. Analiza prevoda izraza razlike u temperaturi na engleski jezik prema prevodnim obrascima
razlike u temperature

prevodni obrazac primeri prevoda N procenat
I2+I1 temperature differences 14 46,66%

I1+predlog+I2 differences in temperature, differences of 
temperature

15 50%

nedostaje I1 - -

nedostaje I2 - -

nedostaje I2+I1 -* 1 3,33%
I2-particip +I1 - -

Prikazani rezultati pokazuju da se dati izrazi iz srpskog na engleski jezik prevode na dva načina:

•	 I2+I1: room temperature, food safety, meat products, itd.
•	 I1+predlog+I2, safety of food, products of meat, concentration of salt itd., pri čemu je u svim izra-

zima upotrebljavan predlog of, osim kod izraza razlike u temperaturi, gde je pored predloga of 
korišćen i predlog in.

Analizom dobijenih rezultata utvrđeno je da je odabir prevodnog obrasca zavisio od sledeća dva 
faktora: 
	Redosled reči u strukturi srpskog izraza 

Ukoliko izraz na srpskom ima strukturu pridev+I1 (npr. sobna temperatura, mesni proizvodi) 
prevođenje je delimično olakšano pošto dati redosled reči odgovara redosledu reči u engleskom jeziku 
(room temperature, meat products). U ovom slučaju, većina ispitanika (83,33% i 93,33% za date prime-
re) ovakve izraze prevodi binominalnim složenicama I2+I1.

Kada izraz u srpskom jeziku ima strukturu I1+I2(u genitivu) (bezbednost hrane, koncentracija 
soli, sadržaj vlage  i uzorci hrane)  ili I1+predlog+I2 (razlike u temperaturi), u odnosu na  prevode koji su 
na srpskom imali strukturu pridev+I1, ispitanici se češće opredeljuju za prevodni obrazac I1+predlog+I2 
u engleskom, koji odgovara redu reči datog srpskog izraza. Rezultati pokazuju da su u sledećim prime-
rima ova dva prevodna obrasca procentualno zastupljena u približno istoj meri: salt conentration (50%) 
i concentration of salt (50%), moisture content (36,66%) i content of moisture (30%), temperature diffe-
rences (46,66%) i differences in/of temperature (50%). 
	Stepen kompaktnosti odgovarajuće binominalne složenice u engleskom jeziku 

Stepen kompaktnosti nekog leksičkog spoja zavisi od tri faktora: zamenljivost (mogućnost zame-
ne jedne lekseme unutar celine drugom leksemom srodnog značenja), postojanost (mogućnost vršenja 
transformacija i/ili modifikacija) i prozirnost (stepen predvidljivosti smisla celine) (Prćić 2016: 147).

Kod većine ispitivanih složenica uočava se mogućnost zamenljivosti odredbenog člana složenice, 
pa se umesto odredbenog člana room u složenici room temperature mogu naći i druge imenice te dobija-
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mo složenice poput: sea temperature, body temperature, air temperature, summer temperature. Takođe, 
u složenici salt concetration odredbeni član salt može se zameniti drugim imenicama, dajući na primer 
složenice: oxygen concentration, water concentration, protein concentration, fat concentration.

S druge strane, složenica food safety predstavlja ustaljeni izraz koji se definiše kao: „Food safety 
is about handling, storing and preparing food to prevent infection and help to make sure that our food 
keeps enough nutrients for us to have a healthy diet.”4 (http://www.fao.org/3/a0104e/a0104e08.htm sajt 
Organizacije za hranu i poljoprivredu – Food and Agriculture Organisation). Iz tog razloga, možemo 
reći da složenica food safety, sa sopstvenom definicijom, ima viši stepen kompaktnosti i predstavlja 
pojam koji se sreće ne samo u kontekstu struke već i u medijskim tekstovima vezanim za zdravu ishra-
nu i ljudsko zdravlje uopšte. Ovom činjenicom se može objasniti dobijeni rezultat da 90% ispitanika 
izraz bezbednost hrane prevodi složenicom I2+I1 (food safety) a samo 10% njih prevodnim obrascem 
I1+predlog+I2 (safety of food). 

5. ZAKLJUČAK I PEDAGOŠKE IMPLIKACIJE RADA

Rezultati istraživanja su pokazali da najveći broj studenata imeničke složenice tipa I2+I1 sa engle-
skog jezika na srpski prevodi pomoću sledeća tri prevodna obrasca:

•	 pridev+I1 –  mesni proizvodi, vodeni pritisak, istraživačke svrhe, 
•	 I1+I2(genitiv) – pritisak vode, analiza uzorka, svrhe istraživanja,
•	 I1+predlog+I2 – proizvodi od mesa

Međutim, problemi u prevođenju nastaju kada se složenica ne može prevesti pomoću jednog od 
uobičajenih prevodnih obrazaca nego je potrebno, na osnovu dubinske strukture složenice, prilagoditi 
prevod i po potrebi uvesti element koji nije vidljiv u engleskoj složenici. Primer iz istraživanja bila je 
složenica food policy za koju je samo 10% studenata ponudilo prevod strategija vezana za hranu koja 
oslikava dubinsku strukturu složenice, dok je većina ispitanika pribegla prevođenju pomoću jednog od 
pomenuta tri prevodna obrasca nudeći ili netačne prevode (politika hrane) ili prevode koji nisu u duhu 
srpskog jezika (politika za hranu). Slični rezultati dobijeni su i kod prevoda složenice cancer therapy, za 
koju je blizu polovine studenata ponudilo netačan odgovor (terapija raka), dok je i u ovom slučaju samo 
10% studenata ponudilo prevode u kojima su dodati elementi iz dubinske strukture složenice (terapija 
za lečenje raka, terapija obolelih od kancera). Prema tome, umesto da traže odgovarajući prevodni 
ekvivalent koji bi sa jedne strane tačnije prenosio značenje a sa druge strane bio više u duhu srpskog 
jezika, studenti se pri prevođenju engleskih binominalnih složenica čvrsto drže forme rukovodeći se 
principima površinskog prevođenja (Prćić 2019: 53–57), čiju suštinu čini mehaničko preslikavanje for-
me, dok je značenje stavljeno u drugi plan. 

U drugom delu istraživanja, bavile smo se analizom prevoda izraza sa srpskog jezika, koja je za 
cilj imala da pokaže u kojoj meri su studenti sposobni da prepoznaju mogućnost prevođenja ovih izra-
za upotrebom engleskih binominalnih složenica. Prema rezultatima analize, odabir prevodnog obrasca 
zavisio je od faktora redosleda reči u strukturi srpskog izraza i stepena kompaktnosti odgovarajuće 
složenice I2+I1 u engleskom jeziku. Na primer, rezultati su pokazali da ukoliko je struktura izraza u 
srpskom jeziku pridev+I1, veći procenat ispitanika se opredeljuje za prevod engleskom binominalnom 
složenicom zbog istog reda reči u izrazima u dva jezika (npr. sobna temperatura – room temperature), te 
se ponovo nameće zaključak da se studenti pri odabiru prevodnog obrasca prevashodno vode principima 
površinskog prevođenja. Takođe, veći broj ispitanika se odlučuje za prevod binominalnom složenicom 
ukoliko se radi o složenici sa visokim stepenom kompaktnosti (npr. bezbednost hrane – food safety). 

4  Bezbednost hrane odnosi se na rukovanje, čuvanje i pripremanje hrane kako bi se sprečile infekcije i obezbedilo da hrana 
zadrži dovoljno hranljivih materija kako bismo imali zdravu ishranu (prevod autorki rada).

http://www.fao.org/3/a0104e/a0104e08.htm
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Sagledavajući odlike engleskog jezika struke i promene koje se javljaju u akademskom diskursu 
poslednjih decenija vezane za sve češću upotrebu imeničke modifikacije umesto glagola ili rečenične 
modifikacije u vidu zavisne rečenice, od velikog je značaja podizanje svesti studenata inženjerske stru-
ke o prisutnosti ovih složenica u stručnim tekstovima, kao i o kompleksnosti i raznovrsnosti njihovih 
dubinskih struktura. Takođe, uočava se potreba za definisanjem strategija koje bi studentima olakšale 
kako razumevanje tako i upotrebu binominalnih složenica, pri čemu bi posebnu pažnju trebalo posvetiti 
podučavanju veštine prevođenja i prevodnih postupaka u okviru nastave engleskog jezika struke.

Izvori istraživačkog materijala:

Agricultural Systems, vol. 162 (2018)
Agricultural Systems, vol. 104 (2011)
Annual Review of Food Science and Technology, vol. 9 (2018)
Annual Review of Food Science and Technology, vol. 7 (2016)
International Journal of Food Science and Technology, vol. 54 (2019)
Journal of Food Process Engineering, vol. 41 (2018)
Journal of the Science of Food and Agriculture, vol. 99 (2019) 
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Dodatak: Primer testa

Rezultati ovog testa koristiće se za istraživanje koje obuhvata studente inženjerske struke i bavi se sposobnosti-
ma razumevanja i prevođenja stručnih tekstova. Test je anoniman i rezultati će se koristiti isključivo za potrebe 
istraživanja  dr Bojane Komaromi i dr Jelene Jerković.

Date rečenice potrebno je prevesti sa engleskog jezika (I DEO), odnosno na engleski jezik (II DEO). Molimo Vas 
da svaku rečenicu prevedete u potpunosti.

I DEO: TEST PREVOĐENJA SA ENGLESKOG NA SRPSKI JEZIK
1. Meat and meat products are rich in nutrients including fats, proteins, vitamin B12, zinc and iron. 
__________________________________________________________________________________________
2. Increase in water pressure may result in decrease in volume. 
__________________________________________________________________________________________
3. The laboratory has conducted the sample analyses for the research purposes.  
__________________________________________________________________________________________
4. European Union needs a common food policy in order to achieve the necessary goals of providing healthy diets.  
__________________________________________________________________________________________
5. The research deals with the role of nutrition as a cancer therapy. 
__________________________________________________________________________________________

II DEO: TEST PREVOĐENJA SA SRPSKOG NA ENGLESKI JEZIK
1. Eksperiment je izveden na sobnoj temperaturi od 20°C. 
__________________________________________________________________________________________
2. Bezbednost hrane ima za cilj da smanji rizik nenamernog zagađenja hrane da bi se zaštitilo zdravlje ljudi. 
__________________________________________________________________________________________
3. Koncentracija soli u mesnim proizvodima iznosila je između 2,5 i 5%. 
__________________________________________________________________________________________
4. Postoji nekoliko procedura za merenje sadržaja vlage u različitim uzorcima hrane.
__________________________________________________________________________________________
5. Razlike u temperaturi među uzorcima su veće u odnosu na prethodno merenje. 
__________________________________________________________________________________________

ENGINEERING STUDENTS’ ABILITY OF COMPREHENSION AND USAGE OF ENGLISH 
ENDOCENTRIC BINOMINAL COMPOUNDS

Summary

This paper deals with English endocentric binominal compounds – the type of compounds formed as a 
sequence of two nouns, the first of which having the determining function, while the compound as a whole is a 
hyponym of the head noun i.e. the second noun. This type of compounds represents a challenge for English lan-
guage learners since these structures are formed by contraction of their complex underlying structures, generating 
many different semantic relations between the compound constituents. Although nominal compounds of this type 
are not typical for the Serbian language, they are regarded as one of the most productive structures in English. 
Recent studies have shown that these structures have become even more frequent in English for Specific Purposes 
(ESP) due to their capacity of conveying the meaning in a concise and understandable way (Biber & Gray 2011). 
Therefore, this paper examines the ability of engineering students to comprehend and use these structures in Eng-
lish. This pilot study was conducted with the students of the Faculty of Agriculture and the Faculty of Technology 
in Novi Sad as the analysis of a translation test from English into Serbian (which tested the students’ ability of 
English compounds comprehension) and a translation test from Serbian into English (which tested the students’ 
ability of English compounds usage). The aim of this paper is to indicate the problems that students deal with while 
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using and translating these compounds, as well as to emphasize the importance of teaching these complex lexical 
units in ESP classes at the tertiary level.

Key words: English for Specific Purposes, English language teaching, noun compounds, binominal compounds, 
endocentric compounds.
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Sanja Maričić Mesarović – Ivana Georgijev – Jelena Borljin

ZNAČAJ TEME NARODNIH PROSLAVA ZA RAZVOJ 
INTERKULTURNE KOMPETENCIJE U NASTAVI ŠPANSKOG KAO 

STRANOG JEZIKA1

Ovaj rad predstavlja analizu načina na koji su predstavljeni i obrađeni kulturni sadržaji povezani sa popularnima 
narodnim proslavama i običajima u Španiji i Hispanskoj Americi u udžbenicima za španski kao strani jezik, koji 
se koriste u nastavi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. U pitanju je serija udžbenika Aula 
Internacional za nivoe A1-B2 izdavačke kuće Difusión. Oslanjamo se na savremene tendencije u nastavi stranih 
jezika koje fokus stavljaju na razvoj interkulturne kompetencije kod učenika, sa ciljem boljeg razumevanja sveta 
koji ih okružuje i uspešnije komunikacije na stranom jeziku. Osim koncepta interkulturalnosti koji predstavlja širi 
okvir rada, pažnju usmeravamo i na literaturu koja sagledava značaj obrade tema kao što su svečanosti i narodne 
proslave i preporuke za njihovo uključivanje u nastavu. Analiziramo tekstualne kulturne sadržaje kao i ilustracije 
povezane sa ovom temom. Cilj nam je da utvrdimo koji su elementi kulture povezani sa proslavama zastupljeni 
u nastavnom materijalu, na kojim nivoima učenja i sa kojim ciljem, odnosno koje kompetencije učenika nastoje 
da razviju. U cilju razvoja interkulturne kompetencije u nastavi stranih jezika, na kraju rada nudimo preporuke i 
osnovne smernice nastavnicima stranih jezika za razvoj interkulturno usmerenih nastavnih sadržaja.

Ključne reči: narodna proslava, svetkovina, običaj, interkulturnost, analiza udžbenika, španski kao L2

1. UVOD

Imajući u vidu da globalizacija kao trend čini sastavni deo savremenog društva, kao i sve veću 
mobilnosti ljudi i povećan stepen migracija na globalnom nivou, ne čudi što je tema kulture, a poseb-
no interkulturalnost, pronašla svoje mesto i u okviru formalnog obrazovanja, a samim tim i u nastavi 
stranih jezika. Ipak, Areisaga skreće pažnju da interkulturno obrazovanje ne predstavlja izazov samo za 
nastavnike, kako se to često implicitno nameće, već i za političare i učesnike u svim oblastima društva 
(Areizaga, 2001: 166). Interkulturno obrazovanje i učenje odvija se kako u okviru nastave stranih jezika 
tako i u stvarnom životu, ističe Momčilović (2013: 524).  

Ovaj rad se u teoijskom smislu oslanja na savremene tendencije u nastavi stranih jezika koje 
fokus stavljaju na razvoj interkulturne kompetencije kod učenika, sa ciljem boljeg razumevanja sveta 
koji ih okružuje i uspešnije komunikacije na stranom jeziku. Osim koncepta interkulturalnosti koji pred-
stavlja širi okvir rada, pažnju usmeravamo i na literaturu koja sagledava značaj obrade tema kao što su 
svečanosti i narodne proslave i preporuke za njihovo uključivanje u nastavu. 

Osim predstavljanja teorijskih koncepata važnih za sagledavanje teme interkulturne nastave stra-
nih jezika, rad sadrži i analizu načina na koji su predstavljeni i obrađeni kulturni sadržaji povezani sa 
popularnima narodnim proslavama i običajima u Španiji i Hispanskoj Americi. Analizirani su tekstualni 
kulturni sadržaji kao i ilustracije povezane sa ovom temom.  Korpus koji analiziramo čine udžbenici za 
španski kao strani jezik koji se koriste u nastavi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. 
U pitanju je serija udžbenika Aula Internacional za nivoe A1-B2 izdavačke kuće Difusión. Cilj analize 
je da utvrdimo koji su elementi kulture povezani sa proslavama zastupljeni u nastavnom materijalu, na 
kojim nivoima učenja španskog kao stranog jezika i sa kojim ciljem, odnosno koje kompetencije učeni-

1  Ovaj rad je nastao u okviru projekta MNPTR Republike Srbije br. 178002 Jezici i kulture u vremenu i prostoru.
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ka nastoje da razviju. Istražujemo potencijale pronađenih sadržaja za razvoj interkulturne kompetencije 
i dajemo preporuke za selekciju kulturnih sadržaja, nastojeći da smernice utemeljimo u metodičko-di-
daktičkim principima interkulturno usmerene nastave stranih jezika, a u skladu sa stvarnim potrebama 
i interesovanjima učenika.

Na kraju rada sažeto iznosimo zaključna razmatranja, kao i pitanja koja ostaju otvorena za dalja 
razmišljanja, debate i istraživanja interkulturalnosti u nastavi stranih jeziku uopšte, uprkos fokusu na 
španski jezik koji je primarni predmet interesovanja i istraživanja autorki ovog rada.

2. INTERKULTURALNOST U NASTAVI STRANIH JEZIKA

Političke i društvene promene na tlu Evrope, ali i na globalnom nivou, oslikavaju se u višekultur-
nim zajednicama i društvima koja nastaju pod uticajem migracija i globalizacije. Te promene se, između 
ostalog, ogledaju i u nastanku novih višejezičnih i multikulturnih identiteta, kao i u sve većoj potrebi za 
komunikaciju na svim nivoima. Tako je savremeni svet doneo, s jedne strane, potrebu za očuvanjem lo-
kalnog identiteta zajednicama koje osećaju da su na određeni način ugrožene ovim promenama kulturne 
i jezičke slike sveta, ali i otvorenost ka drugim kulturama, jezicima i vrednostima, s druge strane (Mom-
čilović, 2013: 525). Krum (Krumm, 2008, prema Momčilović, 2013: 525) zato ističe ulogu obrazovanja 
i škole u osposobljavanju učenika za život u današnjem kulturno raznovrsnom i višejezičnom svetu, a 
osnovni zadatak i izazov obrazovanja postaje podsticanje učenika na shvatanje, razumevanje, tumačenje 
i prihvatanje sveta koji ih okružuje. 

***
Pri samom pokušaju da precizno definišemo interkulturnu kompetenciju nailazimo na poteškoće 

prouzrokovane, u najvećoj meri, kompleksnom prirodom sâme kulture i brojnim načinima interpretacije 
kulturnih sadržaja, pa samim tim i onoga što bi moglo da potpada pod (inter)kulturnu komunikaciju. 
U skladu sa savremenim tendencijama u nastavi stranih jezika, glavni cilj nastave prevazilazi učenje 
pojedinca ciljnom jeziku i proširuje se na pripremu i određenu vrstu vežbe pojedinca za uspostavljanje 
uspešne interakcije i komunikacije sa pripadnicima drugih kultura. Tom prilikom, on će se naći pred iza-
zovom uočavanja, kritičke interpretacije i razumevanja strane ali i sopstvene kulture, kako bi prevazišao 
potencijalne nesporazume u interkulturnom dijalogu i prihvatio kulturu koja se razlikuju od sopstvene.2 
Vučo (2013: 373) ističe da se poznavanje kulture drugog smatra „veoma bitnim u komunikativnoj na-
stavi stranih jezika budući da se podrazumeva da su teme iz oblasti kulture i civilizacije okvir i sadržaj o 
kome i u kome treba komunicirati, i oko koga se komunikacija razvija“. Bodrič (2006: 902) podseća da 
su jezik i kultura komplementarni i da ih ne bi trebalo razdvajati tokom procesa nastave stranog jezika: 
za uspešnu (interkulturnu) komunikaciju neophodno je da učenike upoznamo sa ciljnim jezikom (kao 
sistemom kumunikacije) ali i sa  kulturnim obrascima koji su karakterističnih za taj ciljni jezik i prisutni 
u ciljnoj kulturi. I Vujović (2007: 158) navodi da nastava stranog jezika treba da počne istovremeno sa 
nastavom kulture jer se usvajanje stranog jezika ne može odvojiti od upoznavanja sa obeležjima strane 
kulture koja predstavlja sastavni deo iskustva zajednice i odražava se u samom jeziku. Kada je u pitanju 
učionica kao prostor u kom se nastava stranog jezika odvija, Vučo (2013: 378) navodi da ona predstavlja 
neku vrstu „trećeg prostora“ koji povezuje dve stvarnosti i koji edukuje i podučava u skladu sa temat-
skim kontekstom.

Tradicionalna nastava je, kada su u pitanju kulturni sadržaji, u prošlosti uglavnom stavljala akce-
nat na kulturu i civilizaciju a njihovo poznavanje u velikoj meri predstavlja znanje činjenica. Međutim, 
kako učenje stranih jezika jeste interkulturno učenje, ono obuhvata i poznavanje kognitivnih mehani-
zama koji upravljaju postupcima ljudi (Bleyhl, 1994 prema Momčilović, 2013: 526). U interkulturnom 
učenju se uvodi važna novina koja pravi razliku u odnosu na tradicionalne načine prenošenja kulture, a 
to je način na koji se doživljavaju kulturni fenomeni. Procenjivanje strane kulture na osnovu merila ko-
jima se procenjuje sopstvena kultura može da vodi stvaranju stereotipa i predrasuda kada se radi o odre-

2  Više o temi kulture i nastavi stranih jezika videti u Durbaba, 2016. 
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đenim kulturnim fenomenima. Upravo tu je nastava stranih jezika važna jer može da doprinese boljem 
razumevanju među kulturama – cilj interkulturne nastave jeste doprinos prevazilaženju predrasuda i ste-
reotipnih predstava, podsticanje tolerancije i otvorenosti prema drugačijima (Momčilović, 2013: 527).

Koncept interkulturne komunikativne kompetencije Bajrama (Byram, 1997: 34) objedinjuje sle-
deće komponente: 1) posmatranje i identifikovanje osoba i objekata u interkulturnoj komunikaciji, 2) 
njihovo poređenje i kontrastiranje, 3) pregovaranje i definisanje značenja, 4) prevazilaženje dvosmisle-
nosti u komunikaciji, 5) adekvatno tumačenje poruka, 6) ograničenje mogućnosti pogrešnog razumeva-
nja, 6) odbranu sopstvenog mišljenja, uz uvažavanje stavova drugih učesnika u komunikaciji, 7) prihva-
tanje različitosti. Prema ovom autoru (Byram, 1995: 25), interkulturni (sa)govornik je neko ko može da 
primeni svoju jezičku kompetenciju i svoje sociolingvističko znanje o odnosu između jezika i konteksta 
u kojem se jezik koristi, kako bi mogao da 1) se snađe u interakciji koja se odigrava unutar okvira razli-
čitih kultura, 2) predvidi nesporazume izazvane razlikama u vrednostima, značenjima i verovanjima i 3) 
odgovori na afektivne i kognitivne zahteve prilikom susreta sa „drugačijim“. 

Možemo reći da se interkulturna kompetencija nalazi u osnovi komunikativne kompetencije. 
Upravo se priprema učenika za interakciju i efikasnu komunikaciju sa ljudima koji potiču iz drugih 
kultura smatra jednim od najvažnijih ciljeva interkulturne dimenzije u nastavi stranih jezika (Byram, 
Gribkova & Starkey, 2002: 10; Moeller & Nugent, 2014). Interkulturna kompetencija povećava i obo-
gaćuje komunikativnu kompetenciju podstičući učenike da budu svesni kulturne relativnosti, prema 
kojoj ne postoji univerzalan ili „normalan“ način ponašanja i mišljenja, već su jezički i kulturni obras-
ci ponašanja / mišljenja raznoliki i promenljivi (Liddicoat, 2000: 51-64). Pre par decenija u nastavi 
stranih jezika postojale su tendencije koje su pažnju nastavnika usmeravale na razvoj komunikativne 
kompetencije, dok se prema savremenim istraživanjima danas od nastavnika očekuje da uporedo sa 
komunikativnom razvija i interkulturnu kompetenciju neophodnu za uspešno komuniciranje prilikom 
interkulturnih susreta. Osim što se fokus stavlja na poznavanje, razumevanje i prihvatanje ciljne kulture 
od strane učesnika u interkulturnoj komunikaciji, ključno za taj proces jeste i poznavanje i razumevanje 
sopstvene kulture. 

Damljanović (2004: 65) ističe da razvoj interkulturne kompetencije tokom jezičkog obrazovanja 
podrazumeva podsticanje učenika na razvoj ličnosti koja je tolerantna, otvorena i sposobna da razume 
i prihvati druge kulture. Međutim, Krželj (2014: 468) podseća da prilikom podučavanja svojih učenika 
stranoj kulturi cilj nastavnika ne može biti sveobuhvatno znanje odnosno poznavanje ciljne kulture. Fo-
kus treba staviti na omogućavanje usvajanja i razvijanja strategija i veština koje učenicima omogućavaju 
samostalno „dešifrovanje“ strane kulture, za šta im je potrebno da razviju određene strategije i veštine. 
Da bi to bilo moguće, najpre je ključno da nastavnik ima jasno definisane ciljeve interkulturnog učenja i 
načine na koje će nastava stranog jezika i kulture doprineti razvijanju interkulturne kompetencije.

Areisaga (Areizaga, 2001: 163) podseća da iako se interkulturna komunikacija kao disciplina od 
početka bavila problemima koji su proisticali iz različitih ponašanja i vizija sveta subjekata koji govore 
različitim jezicima i pripadaju različitim kulturama, ona se razvila nezavisno od nastave jezika iako je 
sa njom često delila slične prakse: podučavanje učenika „ispravnim činjenicama i kulturno prikladnom 
ponašanju“. Vremenom se javljaju kritike interkulturne komunikacije koje se odnose na pojednostav-
ljen pogled na sâm pojam kulture: početkom 21. veka uočena je esencijalizacija nacionalnih obeležja 
i kulturnih karakteristika, odnosno ideja da postoji jedna prava suština koja determiniše grupu i poje-
dinca, kao što je poređenje razlika između domaće i strane kulture. Te razlike se često vide kao trajne i 
nepromenljive u vremenu a takav stav u savremenom društvu postaje previše ograničavajući. Kritikuje 
se takva vizija proučavanja interkulturne komunikacije koja ne odražava složenost postkolonijalne i 
globalne ere u kojoj ljudi žive u višestrukim i promenljivim prostorima, i poseduju višestruke identitete 
koji su često u sukobu (...) Interkulturna komunikacija moraće u budućnosti da se bavi promenljivim 
identitetima i međukulturnim mrežama umesto da se bavi autonomnim pojedincima smeštenim u stabil-
ne i homogene nacionalne kulture (Kramsch, 2001: 205). Došlo je do promene koja umesto podučavanja 
„tačnih činjenica i kulturno prikladnog ponašanja“ podrazumeva i zahteva podučavanje društvenog i 
istorijskog konteksta (koji se nalaze u osnovi postojećih kulturnih obrazaca). Upravo taj kontekst daje 
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postojećim kulturnim obrascima smisao unutar šire međukulturne mreže pa je poznavanje i interpreta-
cija konteksta ključno za razumevanje kulturnih pojava (Areizaga, 2001: 163, prema Kramsch, 2001: 
205), a samim tim i za odvijanje uspešne međukulturne komunikaciju i interakcije.

3. ZNAČAJ TEME NARODNIH PROSLAVA I SVETKOVINA ZA RAZVOJ 
INTERKULTURNE KOMPETENCIJE U NASTAVI STRANIH JEZIKA

Narodne proslave, običaji i svetkovine vode poreklo iz davnina, dolaze iz tradicije, a pojedinac 
ih nesvesno usvaja da bi ih postao svestan tek onda kada stupi u kontakt sa osobama koje upražnjavaju 
drugačije običaje od njegovih (Petrović, 2002: 301). Proslavu danas, kako navodi Kruses (Cruces, 2009: 
111), možemo definisati kao društveni čin kojim ljudi slave neki događaj ili pojavu, a koji uvek ima za 
cilj deljenje sa drugim ljudima i zabavu – to je događaj koji je sačinjen od predvidljivih elemenata kao 
što su ljudi, buka, gungula, radost, boje, ples i ritualne radnje.

Antropološka istraživanja pokazuju da su proslave i svetkovine sastavni element svih civilizaci-
ja i kultura, a samim tim i prisutne u svim ljudskim društvima, dok njihov izraz predstavljaju ritualna 
slavlja (Morote & Labrado, 2002: 630). Svaka proslava jeste interkulturni element od velike važnosti 
za društvo. Ona je odraz života zajednice, predstavlja skup rituala i simbola ali i važan element umreža-
vanja odnosno interakcije sa okolinom. Zbog toga se kolektivni karakter (koji se odnosi na neizostavno 
kolektivno učešće u proslavama) ističe kao suštinska vrednost i odlika proslave, jer one ujedinjuju razli-
čite socijalne klase koje u njima učestvuju (Morote, Labrado, 2002: 629-631). O kolektivnom karakteru 
proslave piše i Borobio (2011: 14), ističući da je proslava, pre svega, društveni obred podeljen između 
grupe ljudi gde se obeležava i slavi određeni događaj i gde prevladava pozitivan osećaj prema životu. 
Ona predstavlja skup kulturnih obeležja – u nju su utkane vrednosti, običaji, način života i razmišljanja. 
Đorđević (1986: 29) navodi da je svetkovina čin spajanja pojedinca i kolektiva, pa se može reći da je 
njena primarna funkcija upravo integracija. 

Budući da narodni običaji i svetkovine oslikavaju vrednosti jednog naroda, a samim tim i njego-
vu kulturu, istoriju i jezik, predstavljaju bogat izvor materijala za upotrebu u nastavi stranog jezika u 
cilju razvoja interkulturne kompetencije. Ovakva shvatanja proslave jasno upućuju na njen potencijal 
u nastavi stranih jezika i mogućnost da se učenje kulture i jezika prožmu u adekvatno osmišljenom na-
stavnom materijalu koji se bavi ovom temom. 

***
Prilikom analize korpusa koja sledi u nastavku stavljamo fokus na prisustvo i načine predstav-

ljanja odnosno obrade kulturnih sadržaja povezanih sa popularnima narodnim proslavama i običajima 
u Španiji i Hispanskoj Americi u udžbenicima za španski kao strani jezik.3 Iako našu analizu korpusa 
čine udžbenici kao materijali koji su često polazna tačka prilikom nastave jezika, skrenule bismo pa-
žnju i na značaj autentičnih materijala za razvoj interkulturne kompetencije kod učenika stranog jezika. 
Oni su veoma pogodni za razvoj interkulturne kompetencije imajući u vidu da ilustruju realne i često 
kontekstualizovane situacije izvornih govornika. Ti autentični materijali iskorišćeni na adekvatan način 
i prilagođeni nivou znanja učenika podstaći će razvoj interkulturne kompetencije kroz dijalog o slično-
stima i razlikama koje se uviđaju između sopstevene i ciljne kulture (više o značaju upotrebe autentičnih 
materijala videti u Andrijević, 2013).

3  Više o značaju integrisanja elemenata kulture u nastavu španskog kao stranog jezika videti u: Maričić, Moreno Fernández, 
2015;  Đuričić, Georgijev, 2013  (o elementima hispanske kulture u udžbenicima španskog kao stranog jezika), Maričić, 2011 
(o upotrebi hispanskog filma u nastavi španskog kao stranog jezika), Moreno Fernández, Maričić, 2015 (o stereotipima u 
španskom jeziku i kulturi u nastavi španskog kao stranog jezika u Srbiji), Georgijev, Maričić Mesarović, 2019 (o interkulturnoj 
kompetenciji u nastavi stranog jezika i tabuu smrti u nastavi španskog kao L2).
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4. ANALIZA KORPUSA I REZULTATI

Budući da Nastavni plan Instituta Servantes (šp. Plan Curricular del Instituto Cervantes, 2006) 
u poglavlju br. 11 Saberes y comportamientos sociales, odeljak 3. Identidad colectiva y estilo de vida, 
paragraf 3.5 Fiestas, ceremonias y celebraciones, propisuje obradu narodnih praznika u cilju razvijanja 
interkulturne kompetencije učenika, u ovom delu rada bavimo se analizom kako tekstualnih kulturnih 
sadržaja, tako i ilustracija povezanih sa temom narodnih proslava i običaja u Španiji i Hispanskoj Ame-
rici. U Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (MCER, 2002) takođe se pominju religi-
ozni običaji, ceremonije i praznici u okviru ritualnih ponašanja (5. poglavlje: Kompetencije korisnika/
učenika).

Korpusnu građu za ovo istraživanje čine udžbenici za španski kao strani jezik koji se koriste u na-
stavi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. U pitanju je serija udžbenika Aula Interna-
cional izdavačke kuće Difusión. Analizirano je ukupno 5 udžbenika od nivoa A1-B2 dok nivoi C1 i C2 
nisu mogli biti analiziranu, budući da udžbenik Aula Internacional za pomenute nivoe učenja španskog 
kao L2 ne postoji. Cilj nam je da utvrdimo koji su elementi kulture povezani sa proslavama zastupljeni 
u nastavnom materijalu i sa kojim ciljem, odnosno koje jezičke veštine i kompetencije učenika nastoje 
da razviju. U analizi korpusa uzimamo u obzir svaku vrstu nastavne aktivnosti u kojoj se pominje tema 
narodnih proslava i običaja.

Analiza korpusa je pokazala da tema narodnih proslava i običaja jeste zastupljena u udžbenicima 
za španski kao strani jezik (v. Tabelu br. 1), te u nastavku sledi detaljniji prikaz dobijenih rezultata.

Tabela br. 1: Rezultati analize korpusa.
Nivo Udžbenik Narodna svetkovina Tip aktivnosti Tekst Slika
A1 Aula 

Internacional 1 
(2014: 44)

El carnaval de Tenerife, 
Gran Canaria y Cádiz.

Comprensión de lectura Da Da

A1 Aula 
Internacional 1 
(2014: 76)

Los Reyes Magos Comprensión de lectura
Expresión escrita
Expresión oral

Da Da

A1 Aula 
Internacional 1 
(2014: 97)

Las fiestas de Pilar, 
Zaragoza
Las fiestas de la Virgen de 
la Peregrina, Pontevedra

Comprensión de lectura Da Ne

A2 Aula 
Internacional 2 
(2014: 56)

Semana santa
Fiestas populares

Comprensión de lectura Da Ne

B1 Aula 
Internacional 3 
(2014: 42)

Las Fallas, Valencia
El carnaval de Oruro, 
Bolivia

Comprensión de lectura
Expresión escrita

Da Da

B1 Aula 
Internacional 3 
(2014: 43-44)

El Día de Muertos, 
México

Comprensión de lectura
Expresión escrita
Expresión oral

Da Da

B1 Aula 
Internacional 3 
(2014: 44)

El carnaval de Xinzo de 
Limia, España

Comprensión auditiva
Expresión oral

Ne Da
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B1 Aula 
Internacional 3 
(2014: 172)

Las Fiestas de Moros y 
Cristianos
Los Reyes Magos
San Juan
Sant Jordi
Arde Lucas
Carnaval de Tenerife
Las Fiestas de El Pilar

Expresión escrita Da Da

B2.1 Aula 
Internacional 4 
(2014: 36-37)

Los Castells, Cataluña
Los voladores de 
Papantla, México 
El Encierro, San Fermín, 
Pamplona

Comprensión de lectura
Expresión escrita
Expresión oral

Da Da 

B2.1 Aula 
Internacional 4 
(2014: 40)

El Encierro, Pamplona Comprensión de lectura Da Da

B2.1 Aula 
Internacional 4 
(2014: 47)

La Semana Santa Expresión escrita
Expresión oral

Da Da

B2.1 Aula 
Internacional 4 
(2014: 75)

Las Posadas, México
Las Pastorelas, México

Comprensión auditiva
Expresión escrita

Ne Da 

B2.2 Aula 
Internacional 5 

- - - -

Na nivou A1 se u okviru lekcije br. 3 u odeljku Viajar, kojim se završava svaka lekcija u udžbeni-
ku Aula Internacional i čija je svrha upoznavanje učenika sa specifičnostima hispanske kulture, pominju 
los carnavales koji se održavaju na Tenerifima, Gran Kanarima i u Kadisu. Ovaj informativni podatak 
je ilustrovan autentičnom fotografijom, čime je otvorena mogućnost za dodatne aktivnosti, te nastavnik 
može da kroz usmeno izražavanje učenike detaljnije upozna sa ovim običajem ili da ih podstakne da 
iskažu svoje mišljenje o karnevalima.

Dalje, u lekciji br. 6 predstavljen je verski praznik Los Reyes Magos praćen prigodnim ilustracija-
ma običaja vezanih za ovu proslavu. Tekst je napisan iz perspektive dece i služi za uvežbavanje povrat-
nih i nepravilnih glagola u prezentu indikativa. Učenici treba da ispričaju priču sa tačke gledišta rodite-
lja, a zatim imaju zadatak da opišu sličan praznik koji proslavljaju u okviru porodice ili sa prijateljima.

U okviru lekcije br. 8 se u informativnom tekstu o tri španska grada, pominju se verski praznici 
Las fiestas de Pilar u Saragosi i Las fiestas de la Virgen de la Peregrina u Pontevedri. Iako je reč o usput-
nim informacijama u tekstu, nastavnik ima mogućnost da temu verskih praznika dopuni fotografijama, 
video snimcima i dodatnim informacijama u skladu sa interesovanjima učenika. Takođe je pogodno da 
učenici uporede verske običaje svojih rodnih gradova sa ovim španskim običajima. 

Na nivou A2, jedino prisustvo narodnih svetkovina i običaja  pronalazimo u lekciji br. 6 takođe u 
okviru odeljka Viajar kojim se završava svaka lekcija. Naime, ovde se samo pominju praznik La Sema-
na Santa i uopšte las fiestas populares kao neki od događaja koji se održavaju na glavnom trgu jednog 
grada, a nastavnik ima mogućnost da detaljnije predstavi pomenuti praznik u okviru časa.

Na nivou B1, u lekciji br. 3 data je aktivnost razumevanja pročitanog teksta kroz koju se učenici 
upoznaju sa narodnim običajima u okviru dve svetkovine, Las Fallas iz Valensije i El carnaval de Oruro 
iz Bolivije, ali iz perspektive jednog vanzemaljca. Tekst je praćen ilustracijama. U istoj lekciji pronala-
zimo informativni tekst sa naslovom La muerte no es el fin u kome je predstavljen meksički praznik El 
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Día de Muertos4. Tekst govori o poreklu praznika i običajima koji su vezani za tu svetkovinu. Tema se 
uvodi kroz vežbu aktiviranja već poznatog vokabulara o prazniku El Día de Muertos, da bi se kroz sam 
tekst taj vokabular proširivao. Za kraj je predviđena vežba usmenog izražavanja o sličnim svetkovinama 
u kulturi kojoj pripadaju učenici. Kao zaključak lekcije br. 3 ponuđena je aktivnost sa reportažom koja 
govori o najdužem karnevalu u Španiji, El carnaval de Xinzo de Limia. Učenici odgovaraju na pitanja 
koja su dobili pre gledanja reportaže, a na kraju iskazuju svoje mišljenje o ovoj svetkovini. Kao dodat-
nu aktivnost uz ovu lekciju, autori nude spisak najpoznatijih španskih svetkovina uz fotografiju koja 
ilustruje jedan od praznika, Las Fiestas de Moros y Cristianos. Aktivnost je osmišljena tako da učenici 
samostalno potraže informacije o odabranoj svetkovini sa liste i da napišu tekst na odabranu temu.

Na nivou B2.1 kome odgovara udžbenik Aula Internacional 4, lekcija br. 3 posvećena je neobič-
nim tradicijama, te se u okviru nje pominje tradicija pravljenja tzv. ljudske kule pomoću tela učesnika 
koji se penju jedni na druge, Los Castells iz Katalonije, te leteći plesači iz Meksika, Los voladores de 
Papantla, i El Encierro u Pamploni, običaj utrkivanja hrabrih ljudi sa šest bikova koji jure ulicama 
grada. Učenici komentarišu da li bi se usudili da se oprobaju u nekoj od ovih tradicija.  Na kraju lekcije 
autori predlažu aktivnost u kojoj je zadatak učenika da istraže i predstave najneobičniji običaj iz svoje ili 
strane kulture pa se pominje običaj polivanja vodom žena u nedelji koja prethodi Uskrsu. Ovde se otvara 
mogućnost predstavljanja hispanskih običaja.

Na nivou B2.2 kome odgovara udžbenik Aula Internacional 5 nisu pronađeni primeri zastuplje-
nosti hispanskih narodnih svetkovina i običaja.

Analiza korpusa takođe je pokazala da hispanske narodne proslave i običaji mogu biti uvedeni 
od samog početka učenja (nivoi A1, A2) u vidu usputne informacije u sklopu teksta ili u vidu slike koja 
ilustruje tekst, da bi se njihova zastupljenost povećavala na višim nivoima (B1, B2) učenja španskog 
jezika kao L2, gde je dato više informacija o određenoj svetkovini kao i veći broj aktivnosti. Analizirano 
je ukupno pet udžbenika, te je uočena najveća zastupljenost u udžbenicima Aula Internacional 3 (nivo 
B1) i Aula Internacional 4 (nivo B2.1), čime je naša polazna hipoteza delimično potvrđena.

Rezultati analize korpusa potvrđuju da udžbenici španskog jezika iz korpusne građe prate aktu-
elne tendencije u nastavi stranih jezika kada je u pitanju obrada kulturnih sadržaja koji se u udžbenič-
kom materijalu ne odvajaju od jezičkih. Ipak, ne tako velika zastupljenost interkulturne teme narodnih 
proslava i običaja u udžbenicima podstiče na razmišljanje o mogućnostima obrade ove teme u nastavi 
stranih jezika uopšte, a sa ciljem razvoja interkulturne kompetencije kod učenika. Smatramo da je uloga 
nastavnika ključna za uspešan razvoj interkulturne kompetencije, kako odabirom adekvatnih sadržaja 
odnosno aktivnosti i materijala koji prate interkulturne nastavne ciljeve i nivo znanja učenika, tako i 
kroz svestan pristup ovom procesu u kom oni jesu moderatori sa zadatkom da omoguće adekvatno ra-
zumevanje, poređenje, tumačenje i prihvatanje ciljne ali i sopstvene kulture. Upravo su navedene aktiv-
nosti iz obrađenog udžbeničkog korpusa (iskazivanje sopstvenog mišljenja, opisivanje sličnih praznika 
i proslava, povezivanje sa primerima iz ličnog i porodičnog okruženja, poređenje verskih običaja razli-
čitih regiona ili zemalja i sl.) ukazale na potencijale koje ova tema nudi za razvoj interkulturne kompe-
tencije jer upućuju na povezivanje sopstvene sa stranom kulturom kroz iskustva, emocije i kogniciju. Ta 
višedimenzionalnost procesa odnosno veze koje se stvaraju između iskustva, kognicije i emocija nude 
nam jednu širu i kompleksniju sliku savremene nastave stranih jezika.

***
U nastavku nudimo neke osnovne preporuke i smernice za podsticanje razvoja interkultuerne 

kompetencije kod učenika stranih jezika. Smernice su utemeljene u iskustvu autorki rada u nastavi 
španskog kao stranog jezika (uz napomenu da se nastava u najvećoj meri odvijala sa učenicima kojima 
je srpski maternji jezik, kao i sa učenicima iz Vojvodine koji govore neke od manjinskih jezika koji su 
zvanični na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao što su mađarski, slovački, rumunski i rusin-
ski jezik). 

4  Više o razvoju interkulturne nastave i tabu temi smrti obrađenoj u vidu praznika El Día de Muertos videti u Georgijev, 
Maričić Mesarović, 2019.
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Svaki nastavnik stranog jezika koji želi da u okviru nastave na svojim kursevima/časovima ra-
zvija interkulturnu kompetenciju kod učenika trebalo bi da najpre bude u stanju da odgovori na neka od 
osnovnih pitanja o interkulturalnosti u nastavi stranih jezika, kako bi kroz refleksiju o ovoj temi i svojoj 
ulozi mogao da na adekvatan način pristupi sprovođenju interkulturno usmerenih aktivnosti. Pitanja 
koja treba da ima na umu su sledeća:

1) Šta savremena literatura podrazumeva pod konceptom interkulturna kompetencija? Kakav je odnos 
između komunikativne i interkulturne kompetencije? 

2) Šta bi bio cilj razvoja interkulturne kompetencije i šta znači postati interkulturno kompetentan? 
Koje su karakteristike i odlike interkuturno kompetentnog (sa)govornika? 

3) Na koje načine se može razvijati interkulturna kompetencija u učionici stranog jezika? Koji procesi 
olakšavaju interkulturno učenje? Koja vrsta aktivnosti je pogodna za časove stranog jezika sa ciljem 
podsticanja interkulturalnosti kod učenika?

4) Na koji način savremeni udžbenici stranih jezika koji se koriste u nastavi tretiraju kulturne i inter-
kulturne sadržaje? Da li se neki već postojeći sadržaji mogu adaptirati i iskoristiti za razvoj interkul-
turne kompetencije iako im je prvobitni cilj razvoj neke druge kompetencije? 

5) Koja je uloga nastavnika u ovom procesu? Na koje načine nastavnik stranog jezika može da razvija 
i podstiče kulturnu senzibilnost i korišćenje različitih strategija za uspostavljanje kontakta sa ljudi-
ma iz drugih kultura? Koja je njegova odgovornost – treba li da ispuni ulogu kulturnog posrednika 
između kulture kojoj učenici pripadaju i strane kulture, kao i posrednika u efikasnom suočavanju sa 
interkulturnim nesporazumima i konfliktnim situacijama?

6) Ako pođemo od pretpostavke da su stereotipi o stranoj kulturi neizostavni deo procesa učenja stra-
nih jezika (ako je u taj proces uključeno i učenje o stranoj kulturi), postoje li strategije kojima na-
stavnik u učionici može da utiče na razvoj sposobnosti prevazilaženja stereotipnih odnosa? Na koje 
je načine nastavnik u stanju da suzi prostor ili izbegne stvaranje stereotipnih predstava o stranoj 
kulturi prilikom rada na razvoju na interkulturne kompetencije?

7) Može li se ocenjivati interkulturna kompetencija, i da li je to potrebno? Ako može, na koji način 
odnosno putem kog instrumenta?

Kada su u pitanju konkretni predlozi za razvoj interkulturno usmerenih aktivnosti u nastavi stra-
nih jezika, Alonso Belmonte i Fernandes Aguero (Alonso Belmonte & Fernández Agüero, 2013) navode 
osnovne smernice prilikom izrade takvih materijala i nude predlog osnovne zajedničke strukture koja 
može služiti kao polazište prilikom izrade aktivnosti kako bi se olakšala njihova primena u različitim 
obrazovnim kontekstima: Naslov − Tip interkulturne aktivnosti − Interkulturni cilj − Uključene jezičke 
aktivnosti − Sociokulturni sadržaji − Razvoj/sprovođenje aktivnosti − Praktična razmatranja i komen-
tari.

5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Autorke su se u ovom radu osvrnule na značaj tema narodnih proslava za razvoj interkulturne 
kompetencije u nastavi stranog jezika, sa fokusom na španski jezik kao strani. Važnost ove teme ogle-
da se u tome što formalno obrazovanje i obrazovne institucije osposobljavaju učenike za svet koji ih 
okružuje i koji se više nego ikad predstavlja kroz multikulturna društva, bar što se evropskog kontinenta 
tiče. U samom radu autorke su imale za cilj da, analizirajući kulturne sadržaje povezane sa popularnima 
narodnim proslavama i običajima u Španiji i Hispanskoj Americi, utvrde u kojoj meri su oni zastupljeni i 
koje kompetencije kod učenika razvijaju. U skladu sa savremenim tendencijama u nastavi stranih jezika, 
glavni cilj nastave prevazilazi puko učenje ciljnog jezika i proširuje se na pripremu i određenu vrstu vež-
be za uspostavljanje uspešne interakcije i komunikacije sa pripadnicima drugih kultura. Samim tim, do-
prinos usvajanja interkulturne kompetencije ogleda se takođe i u razumevanju sopstvene kulture. Kako 
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bi se to ostvarilo pored adekvatnog nastavnog materijala, od velike je važnosti da nastavnik ima svestan 
pristup procesu sa jasno definisanim ciljevima interkulturnog učenja. S druge strane, narodne proslave, 
običaji i svetkovine, koji prikazuju realnu svakodnevnicu izvornih govornika i imaju za primarnu funk-
ciju integraciju, predstavljaju pogodan materijal za ovakav tip nastave, jer ih pojedinac nesvesno usvaja 
i suštinski ih poznaje tek kada dođe u kontakt sa osobama čiji se kulturni elementi razlikuju od njegovih. 
Ono što je analiza korpusa pokazala jeste da se u analiziranim udžbenicima obrađuju ove teme, ali da ih 
ima relativno malo. Takođe, ti sadržaji ne iskorišćavaju potencijal za razvoj interkulturne kompetencije, 
što može da otvori put ka mogućnostima obrade ove teme u nastavi stranih jezika sa tim ciljem. Naše 
istraživanje je pokazalo da hispanske narodne proslave i običaji mogu biti uvedeni od samog početka 
učenja (nivoi A1 i A2) u vidu usputne informacije u sklopu teksta ili u vidu slike koja ilustruje tekst, da 
bi se njihova zastupljenost povećavala na višim nivoima (B1 i B2) učenja španskog jezika kao L2, gde 
je dato više informacija o određenoj svetkovini kao i veći broj aktivnosti. Ovim je delimično potvrđena 
naša polazna hipoteza da će teme narodnih proslava, svetkovina i običaja biti zastupljeniji na višim 
nivoima učenja španskog kao L2.

Autorke su na osnovu iskustva u nastavi španskog kao stranog jezika izdvojile određene smernice 
za uključivanje ovih tema u nastavu koje polaze od same definicije interkulturne kompetencije, preko ci-
ljeva, materijala, pristupa nastavnika temi, do same evaluacije ove kompetencije. Iako se ovaj rad usred-
sređuje na nastavu španskog jezika kao stranog, naši zaključci se mogu primeniti na nastavu stranih 
jezika u opštem smislu. Samim tim, dalja istraživanja na ovu temu mogu doprineti bržem i uspešnijem 
razvoju i usvajanju interkulturnih kompetencija kod učenika kroz nastavu stranih jezika.
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THE IMPORTANCE OF THE TOPIC OF POPULAR FESTIVITIES IN DEVELOPEMENT OF 
INTERCULTURAL COMPETENCE IN TEACHIN SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Summary

This paper represents the analysis of the ways in which cultural contents related to the popular festivities, 
celebrations and customs in Spain and Hispanic America are presented and treated in Spanish as a foreign language 
textbooks used for teaching at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad. Analysed textbooks belong to 
the series of Aula Internacional textbooks published by editorial Difusión. Our corpus includes 5 textbooks for the 
levels A1-B2. 

We rely on contemporary tendencies in foreign language teaching that focus on the development of inter-
cultural competence in students, with a goal to obtain better understanding of the world around them and more 
successful communication in a foreign language. Beside the intercultural concept which represents the broader 
framework of the paper, we also focus on the literature that emphasize the importance of  treatment of the topics 
such as celebrations and popular festivities as well as the recommendations for their inclusion in FL teaching. 

We analyse both textual cultural content and illustrations related to this subject. Our goal is to determine 
which cultural elements associated with popular festivities, celebrations and customs are represented in the teach-
ing material and to what end, and respectively which students’ competences they tend to develop. Our analysis 
showed that Hispanic celebrations, popular festivities and customs can be introduced at the beginner’s level (A1-
A2) in form of a basic information in the text or a photo/illustration complementing the text. As expected, their 
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presence on higher levels (B1-B2) is increased where we find more detailed information about a popular festivity 
or more activities related to this topic.

In order to develop intercultural competence in FL teaching, at the end of the paper we offer recommenda-
tions and basic guidelines to foreign language teachers for the development of the interculturally oriented teaching 
content. 

Key words: popular festivity, celebration, custom, interculturality, textbook analysis, Spanish as L2
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UTICAJ ŠTAMPANIH MEDIJA NA USVAJANJE VOKABULARA  
ENGLESKOG JEZIKA KOD UČENIKA SREDNJE ŠKOLE1

Krajem XX, a posebno početkom XXI veka mnogi od principa koji su se koristili za usvajanje maternjeg jezika 
počeli su da se koriste i pri učenju stranog jezika, a među njima se posebno ističe čitanje, koje se smatra da je 
korisno ne samo kako bi se poboljšala veština čitanja, već i kako bi učenici „nesvesno“ usvojili vokabular i sintak-
su. Napredovanjem tehnologije neupitan je značaj digitalnih medija na usvajanje engleskog kao svetskog jezika, 
ali ne treba zaboraviti na štampane medije (novine, časopise, knjige) i njihov uticaj na usavršavanje i bogaćenje 
rečnika stranog jezika koji se uči. Prema tome, cilj ovog istraživanja je da se ustanovi da li i u kojoj meri štampani 
mediji utiču na usvajanje vokabulara kod učenika srednje škole. Instrumenti na kojima se bazira ovo istraživanje 
su upitnik, kojim su sakupljeni podaci o učestalosti korišćenja štampanih medija, i test poznavanja vokabulara 
engleskog jezika, koji ima za cilj da utvrdi da li učestalost korišćenja knjiga, novina i časopisa utiče na bogatstvo 
vokabulara učenika srednje škole. U istraživanju je učestvovalo 100 ispitanika, učenika drugog i četvrtog razreda 
jezičke gimnazije u Sremskim Karlovcima, a dobijeni podaci su kodirani i obrađeni u programu SPSS 20.0. Re-
zultati istraživanja su pokazali da neki štampani mediji imaju pozitivan uticaj na usvajanje vokabulara engleskog 
kao stranog jezika. 

Ključne reči: engleski jezik, usvajanje jezika, usvajanje vokabulara, štampani mediji, srednja škola.

1. UVOD

Odnos između poznavanja vokabulara stranog jezika koji se uči i čitanja je zasigurno višestruk, 
a može se reći i recipročan. Poznavanje vokabulara svakako utiče na razumevanje pročitanog teksta, 
dok čitanje istovremeno utiče na širenje vokabulara. Laufer (1997) je utvrdio da je vokabular najvažniji 
faktor u razumevanju pročitanog teksta, tj. da je daleko važniji od sintakse ili opštih strategija čitanja, 
a njegov značaj je neupitan i kada je reč o usmenoj komunikaciji. Vilkinz (Wilkins, 1972: 111) je rekao 
kako „bez gramatike vrlo malo može da se iskaže, ali bez vokabulara – ništa“. Drugim rečima, ukoliko 
govornik stranog jezika ne zna gramatičke strukture, ali zna dovoljno reči da iskaže ono što želi, sigur-
no je da će uspeti da se sporazume mnogo bolje nego da je situacija obrnuta. Šmit (Schmitt, 2010: 4) 
potvrđuje ovu teoriju i kaže da će „učenici sa sobom pre nositi rečnike, nego gramatike“. Budući da 
štampani mediji, tj. knjige, novine, časopisi, uglavnom sadrže veliki broj reči i struktura koje nisu tako 
često u upotrebi u govornom jeziku, čitanje tekstova, prema tome, može imati ključnu ulogu u širenju 
vokabulara stranog jezika. Stoga se ovaj rad bavi istraživanjem povezanosti štampanih medija i usvaja-
nja vokabulara engleskog kao stranog jezika kod učenika drugog i četvrtog razreda jezičke gimnazije u 
Sremskim Karlovcima s ciljem da se utvrdi da li izloženost čitanju knjiga, novina i časopisa na engle-
skom jeziku ima pozitivan uticaj na usvajanje rečnika engleskog jezika kod učenika srednje škole. 

1  Rad je rezultat istraživanja u okviru projekta br. 178002 Jezici i kulture u vremenu i prostoru, koji finansira Ministarstvo 
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 
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2. USVAJANJE VOKABULARA STRANOG JEZIKA

Iako ne postoji jedna opšteprihvaćena definicija vokabulara, ono oko čega se svi autori slažu jeste 
njegova važnost i značaj za učenje kako maternjeg, tako i stranog jezika (Barcroft, Schmitt & Sunder-
man, 2011; Lessard-Clouston, 2013; Wolsey, Smetana & Grisham, 2015). Vokabular i razvoj vokabulara 
su od ključnog značaja kako sa teorijskog, tako i sa praktičnog stanovišta. Eksperti koji se bave prouča-
vanjem vokabulara slažu se da on zauzima centralno mesto u usvajanju i ovladavanju jezikom i ističu da 
je bogaćenje vokabulara izuzetno važno u svakom stadijumu učenja jezika. 

O značaju vokabulara govore mnogi stručnjaci. Azgari i Mustafa (Asgari & Mustapha, 2011) 
vokabularu daju centralnu ulogu u procesu učenja stranog jezika, govoreći o tome kako učenik ne može 
biti uspešan ni u jednoj jezičkoj veštini (pisanje, čitanje, slušanje, govorenje) ukoliko nema dovoljno 
razvijen vokabular. Danski naučnik Ster tvrdi da je bogatstvo vokabulara dobar pokazatelj toga koliko 
je pojedinac uspešan i vešt u jeziku (Stæhr, 2008: 1). Luis (Lewis, 1993: 89) još više naglašava značaj 
vokabulara opisujući ga kao „jezgro ili srce jezika“. Kao što je već rečeno, poznavanje gramatike stra-
nog jezika ne igra veliku ulogu ukoliko učenik ne zna reči koje su mu potrebne kako bi rekao ono što 
želi ili iskazao svoje misli. 

I sami učenici su svesni koliko je bogatstvo rečnika bitno u savladavanju stranog jezika. Ukoliko 
čitaju tekst koji je pun nepoznatih reči i izraza, učenici često osećaju nervozu, očajanje i osećaju se obe-
shrabreno. Isto tako, u situacijama kada govore na stranom jeziku, često se desi da ne mogu u momentu 
da se sete odgovarajuće reči, zbune se i dolazi do neprijatne tišine. Samim tim i njihovo samopouzdanje 
znatno opada. Alen (Allen, 1983) ukazuje na ovo govoreći kako problemi u komunikaciji koji vode do 
nerazumevanja i nesporazuma među sagovornicima najčešće nastaju upravo zbog neadekvatnog odabi-
ra reči. Učenici tada najčešće shvataju koliko je bogatstvo rečnika značajno i koliko bi im poznavanje 
većeg broja reči pomoglo u takvim situacijama. 

Iz svega ovoga možemo zaključiti da vokabular ima ključnu ulogu u učenju i usvajanju jezika, jer 
utiče na kvalitet komunikacije i omogućava da na adekvatan način izrazimo svoje misli, osećanja, po-
trebe i želje. Vokabular ima pragmatičan značaj u svim sferama ljudskog delovanja, kako u formalnim, 
tako i u neformalnim situacijama. Spoznaja da barataju dovoljnim fondom reči učenicima daje osećaj 
samopouzdanja i ohrabruje ih da što više komuniciraju sa sagovornicima i samim tim ga, kroz praksu, 
još više obogaćuju. Kao što kaže Džoši (Joshi, 2005: 209), učenici koji znaju više reči radiće na tome 
da nauče još više njih.

Kako je vokabular jedan od najvažnijih aspekata učenja stranog jezika i jedan od pokazatelja us-
pešnosti u tom jeziku, tako je i definicija strategija učenja vokabulara stranog jezika usko povezana sa 
opštom definicijom strategija učenja. Stoga strategije učenja vokabulara stranog jezika možemo opisati 
kao sve one radnje, ponašanja i tehnike koje učenici svesno koriste kako bi što više poboljšali i obogatili 
svoj vokabular. Postoji mnogo različitih podela strategija učenja vokabulara, a jedna od najboljih i naj-
preglednijih sigurno je ona koju je napravio Norbert Šmit 1997. godine. On je ovu klasifikaciju uradio 
po ugledu na podelu strategije učenja Rebeke Oksford (Oxford, 1990), proširio ju je i prilagodio učenju 
vokabulara (Tabela 1). 

Strategije otkrivanja značenja reči Strategije utvrđivanja novih reči

strategije determinacije
društvene strategije
strategije pamćenja

društvene strategije
kognitivne strategije

metakognitivne strategije
Tabela 1. Šmitova podela strategija učenja vokabulara stranog jezika. 

U prvu grupu spadaju dve strategije, a to su strategije determinacije (uz pomoć kojih učenik 
samostalno otkriva značenje nove reči koristeći se svojim već stečenim znanjem, upotrebom rečnika 
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ili upoređujući nepoznatu reč sa srodnom rečju u svom maternjem jeziku) i društvene strategije (kada 
učenik traži pomoć od nastavnika, drugih učenika ili izvornog govornika). U drugu grupu spadaju četiri 
vrste strategija, a to su društvene strategije (kada učenik uvežbava nove reči kroz interakciju sa drugim 
učenicima, nastavnikom, izvornim govornicima), strategije pamćenja (povezivanje reči sa već postoje-
ćim znanjem, nekom slikom, svojim iskustvom), kognitivne strategije (pisanje i izgovaranje reči veći 
broj puta, pravljenje liste reči, pisanje sopstvenog rečnika) i metakognitivne strategije (praćenje sopstve-
nog procesa učenja vokabulara, komuniciranje s izvornim govornicima, svesno izlaganje stranom jeziku 
kroz knjige, časopise, filmove i ostale medije).

U ovom radu akcenat je stavljen na metakognitivne strategije učenja vokabulara stranog jezika, 
prvenstveno na učenikovo voljno i svesno izlaganje stranom jeziku kroz knjige, časopise, novine kao 
osnovne vrste štampanih medija, kako bi što bolje usvojio nove reči stranog jezika koji želi da savlada. 
U narednom odeljku, ukratko ćemo objasniti šta su to štampani masovni mediji i kako su se oni vreme-
nom razvijali i menjali.

3. ŠTAMPANI MASOVNI MEDIJI

Štampani masovni mediji su najstariji masovni mediji (Petrović-Zvekić, 2014: 26), a njihova 
glavna karakteristika je to da zahtevaju posebno izdvojeno vreme za konzumaciju i određenu vrstu inti-
mnosti (Kostić, 2012: 110). Čitalac je taj koji bira vreme i mesto čitanja, pa tako čitanje novina ili knjiga 
često može da postane neka vrsta rituala, kao na primer čitanje novina uz jutarnju kafu. Česta pojava su 
i pasionirani čitaoci knjiga, stripova, novina ili časopisa. Upravo zbog te intimnosti između štampanog 
medija i njegovog konzumenta ova vrsta medija nije nestala, niti se njegov uticaj smanjio kada je došlo 
do pojave elektronskih medija (Osmančević, 2009: 19). Glavni predstavnici štampanih masovnih medi-
ja su knjige, novine, časopisi, ali tu spadaju i leci, brošure, stripovi i slično.

Knjiga je najraniji oblik komunikacije koji je bio distribuiran širim masama, pa se tako može 
nazvati prvim štampanim masovnim medijem (Žugaj, 2012: 13). Kao i svi ostali masovni mediji, i njene 
odlike i uloga u društvu menjale su se tokom vremena. Na početku su bile mnogo kraće nego što je to 
slučaj danas, a njihova pojava predstavljala je značajan kulturni i društveni preobražaj. Kako navodi 
Šmic (Shmitz, 2012: 861), knjige su omogućile ljudima da prošire svoje znanje, uče o stvarima koje 
ih zanimaju i putuju kroz vreme i prostor; ono što su do tada mogli da čuju samo kroz prepričavanja, 
sada je bilo dostupno širim narodnim masama. Zbog svoje velike popularnosti, doprinele su i širenju 
pismenosti.

Razvoj tehnologije u XXI veku nije obišao ni knjigu, pa tako danas postoje tzv. e-knjige, odno-
sno elektronska izdanja knjiga koje mogu da se čitaju na uređajima specijalizovanim za čitanje knjiga, 
tabletima, računarima i mobilnim telefonima (Petrović-Zvekić, 2014: 27). Međutim, veliki broj ljudi 
ostaje veran knjizi u njenom izvornom štampanom izdanju, upravo zbog osećaja koji budi u čoveku dok 
prelistava njene stranice.

Novine, s druge strane, hrane želju čoveka da bude informisan o najnovijim događajima i deša-
vanjima koji se odvijaju oko njega. Još su stari Egipćani objavljivali novosti ostavljajući tragove na ste-
nama ne bi li informacije došle do što većeg broja ljudi. Kasnije, kada je veći deo stanovništva još uvek 
bio nepismen, vesti su se prenosile usmenim putem. Vesti o ratovima, bolestima i bitnim događajima 
prenošene su putem putujućih pripovedača, koji bi na trgovima većih gradova okupili veliki broj ljudi 
ne bi li im preneli najnovije informacije (Kostić, 2012: 114). Potreba ljudi da budu obavešteni vrlo brzo 
je prepoznata i pojavila se ideja o sakupljanju i objavljivanju novosti. Tada su se pojavila prva izdanja 
novina pisanih rukom, koja su se prodavala na većim trgovima i vašarima. Ovaj izum doveo je do pot-
puno novog načina komunikacije, koji, pak, nije bio dostupan svima. 

Samon (Salmon, 1976: 56) za novine kaže da one odražavaju duh vremena u kome su nastale, 
predstavljajući svakodnevni život čoveka u nekoj zajednici i oslikavajući ga na način koji je toj zajednici 
svojstven. Ona takođe navodi da novine mogu i da nagoveste koje sve promene u toj zajednici mogu da 
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se dogode. Novine su i danas jedan od najrasprostranjenijih oblika masovnih medija. Njihova osnovna 
funkcija je da daju informacije i obaveste svoje čitaoce o najnovijim dešavanjima u državi i svetu. Pored 
toga, njihov cilj je i da zabave i prokomentarišu određene događaje u vidu raznih kolumna i komentara. 
Njihova uspešnost zavisi od tiraža, odnosno broja prodatih kopija, pa je senzacionalizam postao sve 
češća pojava u novinama.

U praksi je nekad teško odrediti da li neka publikacija spada u časopis ili novine, međutim, ra-
zlike između njih ipak postoje. Mokriš (2011: 123) za časopise kaže da su to „povremene publikacije 
zabavnog, književnog, znanstvenog, umetničkog, političkog, privrednog, religijskog i sl. značaja koji su 
srodni novinama, ali se od njih razlikuju po tome što obično ne postoji izričita vezanost za hronološki 
sled događaja, te časopisi prikupljaju građu relativno trajnijih vrednosti, izlaze u većim vremenskim 
razmacima (ponajviše polumesečno, mesečno ili tromesečno) i često imaju oblik knjige ili brošure“. 
Prema tome, možemo videti da je osnovna razlika između novina i časopisa u njihovom sadržaju, nači-
nu organizacije tih sadržaja, kao i učestalosti objavljivanja. Pored toga, novine su uglavnom vezane za 
područja u kojima se objavljuju, pa tako postoje nacionalna, regionalna i lokalna izdanja novina, dok 
kod časopisa to nije slučaj – oni su nacionalni masovni medij koji dopire do čitave nacije. Danas, i pored 
pojave televizije i interneta, časopisi nisu izgubili na svom značaju. U zavisnosti od vrsta informacija 
koje pružaju i temama kojima se bave, časopisi mogu biti zabavnog, umetničkog, stručnog, naučnog i 
književnog sadržaja. 

Informacije koje se primaju preko štampanih medija predstavljaju najstariji oblik primanja in-
formacija o najrazličitijim dešavanjima u zemlji i svetu. „Simbolično rečeno, radi se o ‘Gutembergovoj 
galaksiji’, koja je prethodila ‘Makluanovoj galaksiji’, tj. civilizaciji slike“ (Koković, 2007: 76). Iako su 
stručnjaci predviđali da će novi, elektronski mediji potisnuti štampane medije, do toga ipak nije došlo; 
štampa je i dan danas zadržala svoj uticaj i značaj u društvu, kao i veliki broj čitalaca. 

3.1. Značaj štampanih medija u obrazovanju

Kako su masovni mediji postali sastavni deo današnjeg društva, neminovno je da oni vrše veliki 
uticaj na čoveka. „Rasprave o uticaju medija na ljude stare su koliko i mediji“ (Marković, 2010: 35). 
Oni utiču na ljudsku psihu, ponašanje, način razmišljanja, stavove, a isto tako doprinose i postavljanju 
normi u društvu, nametanju toga šta je dobro, lepo i ispravno. Njihov uticaj oseti se u svakom segmentu 
čovekovog života, pa tako i u obrazovanju. Iako je danas u velikom broju škola u Srbiji nastava i dalje 
tradicionalna, promene su ipak vidljive, a to se prvenstveno može primetiti na časovima stranog jezika 
gde često mogu da se nađu primeri autentičnih materijala (romani, časopisi, novine, leci) koje nastavnici 
rado koriste u nastavi.

Nastavnici stranih jezika prepoznaju značaj autentičnih materijala za obrazovanje, pa često u svo-
je časove uvrštavaju čitanje knjiga, popularno zvanih ridera (engl. readers), isečke iz časopisa, oglase iz 
novina itd. kao obavezan deo nastavnog procesa. Upotreba autentičnih štampanih medija na časovima 
stranih jezika od velikog je značaja, jer su tada učenici u prilici da se susretnu sa stvarnom upotrebom 
jezika i preko njih mogu naučiti mnoge stvari koje ne mogu pronaći u udžbenicima (Sim & Pop, 2014: 
121). Na ovaj način, učenici su u prilici da usvoje nove jezičke i gramatičke strukture potpuno nesvesno, 
prateći kontekstualne tragove koji im omogućavaju da shvate ili pogode značenje nepoznatih jezičkih 
struktura. Ovaj način usvajanja novih reči je u literaturi poznat pod nazivom nesvesno ili implicitno 
učenje (Lee & VanPatten, 2003), jer se usvajanje vokabulara odvija dok su učenici usmereni na nešto 
drugo. Sa ovom tvrdnjom se slaže i Krašen (Krashen, 1989), jedan od vernih zagovornika čitanja, koji 
tvrdi da se najveći deo vokabulara uči automatski kroz primanje dovoljno razumljivog inputa u formi 
štampanog materijala, što znači da je čitanje velikog broja adekvatnih tekstova presudno i dovoljno za 
sticanje bogatog leksikona bilo maternjeg ili stranog jezika. 
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4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Cilj ovog istraživanja bio je da se vidi da li i u kojoj meri štampani mediji utiču na usvajanje vo-
kabulara engleskog kao stranog jezika. U istraživanju su učestvovali učenici drugog i četvrtog razreda 
jezičke gimnazije u Sremskim Karlovcima školske 2017/2018. godine. Uzorak je obuhvatio po dva 
odeljenja svakog razreda, ukupno 100 učenika (25 po odeljenju), starosti 16 do 19 godina. S obzirom 
da je upitanju jezička gimnazija, odnos polova nije podjednak, te devojčice čine 73% uzorka, a dečaci 
27%. Što se tiče opšteg uspeha iz engleskog jezika u prethodnoj školskoj godini, učenici su mahom 
imali odličan uspeh (81%), a manji procenat ispitanika je imao vrlodobar (15%) i dobar (4%) uspeh. U 
prethodnoj školskoj godini niko od ispitanika nije imao dovoljan uspeh. S obzirom na to da su u pitanju 
učenici jezičke gimnazije sa veoma visokim ocenama iz engleskog jezika, u obzir su uzeti i podaci o 
dužini učenja engleskog jezika kao i podaci o kontekstu učenja stranog jezika, tj. izloženosti uticaju en-
gleskog jezika u školi i van nje. Rezultati pokazuju da 4% učenika engleski jezik uči duže od 16 godina, 
većina učenika (66%) uči engleski jezik od 11 do 15 godina, a 29% učenika ga uče od 6 do 10 godina. 
Samo jedan učenik (1%) se izjasnio da engleski jezik uči manje od 5 godina. Kada je u pitanju kontekst 
učenja engleskog jezika, 42% učenika je engleski učilo samo u školi, 51% je ovaj jezik učilo i u školi i 
na privatnim časovima, dok je 7% živelo u inostranstvu gde se govori engleski jezik.

Instrumenti koji su se koristili za potrebe prikupljanja podataka za istraživanje u ovom radu jesu 
upitnik i test vokabulara. Upitnik za učenike je bio anoniman i služio je da utvrdimo opšte podatke 
o učenicima (pol, razred, ocena iz engleskog jezika u toku prethodne školske godine), da ispitamo 
iskustvo i kontekst učenja engleskog kao stranog jezika, da ispitamo koliko često učenici čitaju štam-
pane medije na engleskom jeziku, da ispitamo koje vrste štampanih medija učenici najviše čitaju, te da 
istražimo kakvi su stavovi samih učenika kada je u pitanju uticaj štampanih medija na njihovo znanje 
engleskog kao stranog jezika. Upitnik su činila pitanja otvorenog tipa ili pitanja sa višestrukim odgovo-
rima (ova pitanja su se odnosila na opšte podatke o ispitanicima), a na drugi deo upitnika (osam pitanja) 
učenici su odgovarali birajući jedan od ponuđenih odgovora na petostepenoj skali. U okviru drugog dela 
upitnika od učenika je traženo da kažu koliko često i na koji način čitaju štampane medije na engleskom 
jeziku, kao i da, po svom mišljenju, odrede koliko svaki od medija utiče na njihovo znanje vokabulara 
engleskog jezika.

Test vokabulara se sastojao od četiri grupe zadataka, a svaka grupa zadataka imala za cilj da poka-
že koliko ispitani učenici poznaju vokabular. U okviru prve grupe testiralo se znanje sinonima, u okviru 
druge grupe poznavanje kolokacija i fraza koje se mogu naći u štampanim tekstovima, dok su se zadaci 
iz treće grupe bazirali na ispitivanju sposobnosti učenika da rekonstruišu frazu, kolokaciju ili idiom na 
osnovu ponuđene definicije. U okviru zadataka iz poslednje, četvrte, grupe učenici su morali da povežu 
datu definiciju sa rečju ili frazom. 

Početne hipoteze na kojima se zasniva ovo istraživanje su:
1. Postoji statistički značajna povezanost između čitanja štampanih medija, tj. knjiga, časopisa i novi-

na, i uspeha na testu vokabulara.
2. Postoji statistički značajna povezanost između učeničkih stavova o uticaju štampanih medija na 

bogaćenje i usvajanje vokabulara engleskog kao stranog jezika i uspeha na testu vokabulara.

Kako bi se ispitale postavljene hipoteze, autorke su podatke prikupljene upitnikom i testom anali-
zirale kroz istraživačke zadatke, što daje jasan uvid u rezultate ovog istraživanja, a potom izvele zaklju-
čak kojim se proveravaju hipoteze. 

Istraživački zadaci na kojem se zasniva ovo istraživanje su sledeći:
1. Utvrditi koliko često učenici srednje škole čitaju štampane medije na engleskom jeziku.
2. Utvrditi koji su stavovi učenika po pitanju usvajanja engleskog kako stranog jezika putem štampa-

nih medija.
3. Utvrditi da li postoji razlika između učenika drugog i četvrtog razreda u usvajanju vokabulara en-

gleskog kao stranog jezika putem štampanih medija.
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4. Utvrditi da li postoji razlika u odnosu na pol učenika u usvajanju vokabulara engleskog kao stranog 
jezika putem štampanih medija.

5. Utvrditi da li ocene koje su učenici imali iz engleskog jezika u prethodnoj školskoj godini imaju 
uticaja na usvajanje vokabulara engleskog kao stranog jezika putem štampanih medija.

6. Utvrditi da li kontekst učenja engleskog kao stranog jezika utiče na usvajanje vokabulara engleskog 
jezika putem štampanih medija.

7. Utvrditi koji štampani medij (knjige, novine, časopisi) ima najveći uticaj na usvajanje vokabulara 
engleskog kao stranog jezika.

Svi podaci iz upitnika i rezultati testa vokabulara su kodirani i obrađeni u statističkom paketu SPSS 
20.0, a rezultati će biti predstavljeni u narednom odeljku.

5. REZULTATI

Za početak, u radu će se prikazati rezultati koji se odnose na učestalost čitanja štampanih medija, 
novina, časopisa i knjiga na engleskom jeziku. Iz datog uzorka se vidi da su od pomenutih štampanih 
medija knjige najzastupljenije kada se radi o čitanju pomenutih medija, s obzirom da se najmanji broj 
učenika (16,2%) izjasnio da nikad ne čita knjige (v. Tabelu 2). Veliki procenat učenika (31,3% i 30,3%) 
se izjasnio da novine i časopise nikad ne čitaju. Učenici koji su izjavili da nekoliko puta mesečno čitaju 
štampane medije na engleskom jeziku, većinom čitaju knjige (25,3%), dok novine i časopise čitaju u 
manjoj meri (12,1% i 10,0%). Kada je u pitanju svakodnevno čitanje štampanih medija, ispitanici najvi-
še čitaju novine (14,1%), a u manjoj meri časopise (9,1%) i knjige (9,1%). 

nikad ponekad nekoliko puta 
mesečno

2-3 puta 
nedeljno

svakodnevno

novine 31,3% 34,3% 12,1% 8,1% 14,1%
časopisi 30,3% 35,4% 10,0% 15,2% 9,1%
knjige 16,2% 35,4% 25,3% 14,1% 9,1%

Tabela 2. Učestalost čitanja štampanih izvora.

Na postavljeno pitanje „Po tvom mišljenju, koji je od navedenih štampanih medija na engleskom 
jeziku najviše uticao na bogaćenje tvog vokabulara?“, učenici su opet dali odgovore koji su više u korist 
čitanja knjiga nego novina i časopisa, što se vidi u Tabeli 3. 

nimalo vrlo malo delimično u većoj meri mnogo
novine i 
časopisi

18,2% 31,3% 31,3% 15,2% 4,0%

knjige 12,1% 17,2% 25,3% 19,2% 26,3%
Tabela 3. Stavovi o uticaju medija na bogaćenje vokabulara.

Dakle, prema ovim podacima, vidimo da su ispitanici mišljenja da knjige u odnosu na novine i 
časopise imaju više uticaja na bogaćenje njihovog vokabulara, što je i bilo za očekivati, jer su upravo 
knjige oblik štampanih masovnih medija na engleskom jeziku koji je učenicima najdostupniji. 

Kada su u pitanju eksterni faktori kao što su pol, razred, ocena i izloženost stranom jeziku, koji 
odgovaraju na naredna četiri istraživačka zadatka, podaci dobijeni upitnikom i testom analizirani su 
upotrebom t-testa za nezavisne uzorke i jednosmerne analize varijanse (ANOVA) kako bi se videlo da 
li postoji statistički značajna povezanost između tih faktora i čitanja knjiga, novina i časopisa na engle-
skom jeziku, te stavova prema ova tri štampana izvora. 
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Prvi eksterni faktor koji smo analizirali je pol. Da bi se uvidelo da li postoji statistički značajna 
razlika u rezultatima između momaka i devojaka, podaci dobijeni upitnikom i testom analizirani su 
upotrebom t-testa. Jedino kod varijable ‘čitanje knjiga utiče na bogaćenje vokabulara engleskog jezika’ 
devojke imaju statistički značajno pozitivniji stav od momaka (p=,007), dok ostale varijable nisu dale 
statistički značajne podatke.

S obzirom na to da su u istraživanju učestvovali učenici drugog i četvrtog razreda, autorke su 
upotrebom t-testa proverile da li postoji statistički značajna povezanost razreda koji učenici pohađaju, 
učestalosti čitanja štampanih izvora i stavova prema njima. Rezultati pokazuju da drugi razred statistički 
značajno više prijavljuje da čita knjige od četvrtog (p=,002) i statistički značajno više smatra da knjige 
utiču na bogaćenje vokabulara (p=,026), dok ostale varijable nisu dale statistički značajne rezultate.

Sledeći faktor koji smo analizirali jeste zaključena ocena iz engleskog jezika koju su učenici imali 
na kraju prethodne školske godine. Da bismo utvrdili da li postoji statistički značajna povezanost izme-
đu ocene, čitanja štampanih medija i stavova prema njima, koristili smo jednosmernu analizu varijanse 
(ANOVA), a rezultati su pokazali da jedino varijabla ‘čitanje knjiga’ ima statistički značajnu vezu sa 
ocenom iz engleskog (F=4,836, p=,010). Da bismo dobili detaljnije rezultate i videli u čemu se ogleda 
ova razlika, urađena je post-hoc analiza, pa je Tukey post-hoc test pokazao da učenici sa ocenom 5 iz 
engleskog jezika statistički značajno više čitaju knjige od učenika sa slabijim uspehom. 

Kako bismo videli da li je i u kojoj meri kontekst učenja povezan sa čitanjem štampanih medija 
na engleskom jeziku, uradili smo jednosmernu analizu varijanse (ANOVA), a rezultati su pokazali da 
postoji statistički značajna povezanost između konteksta učenja i samo jedne varijable, a to je pozitivan 
stav o uticaju čitanja knjiga na vokabular engleskog jezika, a Tukey post-hoc test pokazao je da učenici 
koji engleski jezik uče i u privatnoj školi imaju statistički značajno pozitivniji stav o uticaju čitanja knji-
ga na vokabular (F=3,764, p=0,27).

Kako bi se dao odgovor na poslednji istraživački zadatak: „Koji štampani medij (knjige, novine, 
časopisi) ima najveći uticaj na usvajanje vokabulara engleskog kao stranog jezika?“ autorke su jedno-
smernom analizom varijanse (ANOVA) ispitale povezanost stavova učenika o značaju čitanja štampanih 
medija i uspeha na testu vokabulara, a rezultati su pokazali da stav da čitanje knjiga doprinosi bogaćenju 
vokabulara engleskog jezika ima statistički značajnu vezu sa uspehom na testu vokabulara (F=3,442, 
p=,011). S ciljem da se ova statistički značajna veza dodatno analizira, u obzir je uzet i uspeh učenika, 
te je Tukey post-hoc test pokazao da učenici koji smatraju da knjige mnogo doprinose bogaćenju voka-
bulara imaju veći uspeh na testu vokabulara od onih koji smatraju da knjige tome nimalo ne doprinose. 
Stavovi prema čitanju novina i časopisa nisu imali statistički značajnu povezanost sa uspehom na testu 
vokabulara. 

Ista analiza je primenjena i kod varijable koje se tiče učestalosti čitanja štampanih medija na en-
gleskom jeziku, a rezultati su pokazali da učestalost čitanja knjiga ima statistički značajnu povezanost 
sa uspehom na testu vokabulara (F=8,841, p=,000), dok je Tukey post-hoc test pokazao da što češće 
učenici čitaju knjige, to im je veći uspeh na testu vokabulara. Varijable koje se tiču učestalosti čitanja 
novina i časopisa opet nisu pokazale statistički značajnu povezanost sa uspehom na testu vokabulara. 

6. DISKUSIJA 

Istraživanje je pokazalo da je evidentan uticaj čitanja knjiga na engleskom jeziku na usvajanje 
vokabulara, dok statistički značajni rezultati nisu evidentirani kada se radi o čitanju časopisa i novina 
na engleskom jeziku. 

Kada je reč o polu, analiza rezultata je pokazala da devojke čitaju više nego momci, što nije izne-
nađujuće, jer brojne studije pokazuju da su dečaci znatno manje zainteresovani za čitanje nego devojči-
ce, posebno kada je u pitanju čitanje iz zadovoljstva (Clark & Rumbold, 2006; Clark & Douglas 2011). 
Istraživanja o navikama čitanja tinejdžera i adolescenta sprovodila su se i među zemljama članicama 
OECD (engl. Organisation for Economic Co-operation and Development), a rezultati su ponovo poka-
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zali da devojčice čitaju češće od dečaka i da, za razliku od dečaka, provode u čitanju najmanje trideset 
minuta dnevno. 

Kada se radi o uzrastu ispitanika, rezultati su pokazali da učenici drugog razreda čitaju više od 
učenika četvrtog razreda. Ovi rezultati takođe korespondiraju aktuelnim istraživanjima u svetu, a u pri-
log tome govori i članak objavljen u novinama The Guardian2 gde se navode rezultati ankete sprovedene 
među 2558 roditelja i dece u Sjedinjenim Američkim Državama, koji svedoče o naglom padu od čak 
10% u poslednjih deset godina kada je u pitanju navika čitanja kod mladih. S obzirom da su ispitanici 
koju su učestvovali u ovom istraživanju učenici drugog i četvrtog razreda, smanjen interes za čitanje kod 
učenika četvrtog razreda se može objasniti i činjenicom da su u pitanju maturanti, koji kroz nekoliko 
meseci treba da upišu željene fakultete, te da im priprema za polaganje prijemnih ispita oduzima dosta 
slobodnog vremena, što svakako ima uticaj na njihovu želju da slobodno vreme provedu u čitanju. 

Učenici koji imaju odličan uspeh iz engleskog jezika su se u upitniku pokazali i kao revnosniji či-
taoci, što je i logično s obzirom na to da čitanje poboljšava opštu pismenost, bogati vokabular i doprinosi 
opštem znanju kako maternjeg, tako i stranog jezika, a iz rezultata istraživanja drugih autora možemo 
uočiti da nije redak slučaj da su učenici sa odličnim školskim uspehom češće članovi biblioteka nego 
učenici slabijeg opšteg uspeha (Mikanović i Panzalović, 2014: 68). Na ove podatke može da se nado-
veže i sledeći faktor, a to je da učenici koji pored redovnih časova engleskog jezika u školi pohađaju i 
privatne škole engleskog jezika ujedno i više čitaju, jer su samim tim više izloženi uticaju stranog jezika, 
kako kroz udžbenike, tako i kroz ridere, dodatni materijal, autentični materijal, pa i same knjige, novine 
i časopise. 

Naposletku, značajan rezultat ovog istraživanja se ogleda u podatku da su pozitivni stavovi prema 
čitanju i sam uspeh na testu vokabulara povezani sa čitanjem knjiga, čime se delimično dokazuju obe 
hipoteze, jer statistički značajna veza sa čitanjem časopisa i novina nije evidentirana. Ovo se može obja-
sniti činjenicom da su knjige, za razliku od novina i časopisa, interesantnije mladima, jer se u poslednje 
vreme mnogobrojni filmovi i serije snimaju upravo prema postojećim romanima, koji su zahvaljujući 
savremenoj tehnologiji dostupni za čitanje i u elektronskom obliku na elektronskim uređajima. Novine i 
časopisi na engleskom jeziku, iako jednako dostupni u elektronskom obliku, uglavnom se bave temama 
koje nisu bliske ispitanicima u Srbiji, temama vezanima za govorno područje gde je engleski maternji 
jezik, te je ovo verovatno razlog zašto nisu u fokusu ispitanika. 

7. ZAKLJUČAK 

U ovo istraživane krenuli smo s pretpostavkom da čitanje štampanih medija na engleskom jeziku 
ima značaj uticaj na proširenje vokabulara kod učenika srednje škole, te da kod učenika preovladavaju 
stavovi da čitanje knjiga, časopisa i novina na engleskom jeziku značajno doprinosi nesvesnom usvaja-
nju vokabulara engleskog jezika. S jedne strane smo dokazali da čitanje knjiga ima značajan uticaj na 
razvoj i usvajanje vokabulara engleskog kao stranog jezika, jer su učenici kod kojih su izraženi stavovi 
da čitanje štampanih medija ima uticaj na razvoj njihovog rečnika pokazali bolje znanje na testu vokabu-
lara. S druge strane dokazali smo da je učestalost čitanja štampanih medija, tačnije knjiga, na engleskom 
jeziku statistički značajno povezana sa obimom vokabulara učenika, što govori u prilog činjenici da 
čitanje knjiga na engleskom jeziku doprinosi dodatnoj izloženosti uticaju stranog jezika. 

S obzirom na to da živimo u savremenom dobu gde tehnologija igra izuzetno veliku ulogu, kako 
se ona razvija, tako se i neke stvari menjaju. Konkretno, svi oblici masovnih štampanih medija dosta 
su se promenili u odnosu na to kako su izgledali nekada, ali su samim tim postali bliži i pristupačniji 
mladima. Danas je uobičajeno čitanje e-knjiga na uređajima kao što su kindl, tableti, računari i mobilni 
telefoni. Na taj način mladi ostaju u kontaktu s pisanom rečju, ali istovremeno povezuju tradiciju s teh-
nologijom savremenog doba, a svako izlaganje pisanom tekstu, bilo na papiru ili u elektronskom obliku, 

2  https://www.theguardian.com/books/2015/jan/09/decline-children-reading-pleasure-survey
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dovodi do procesuiranja novih vokabularnih celina, kako vizuelno tako i verbalno (čitanje naglas), što 
neminovno utiče na širenje vokabulara i poboljšanje veštine komunikacije.

Prema tome, možemo konstatovati da su se knjige kao štampani mediji, bilo u papirnom ili elek-
tronskom obliku, koji je bliži današnjim generacijama digitalnih urođenika, pokazale kao važan deo 
procesa učenja engleskog jezika i njegovog vokabulara. S obzirom na to da su učenici pokazali interes 
za čitanje knjiga, ova informacija može da se iskoristi u nastavi stranih jezika, gde obrada nastavnih 
sadržaja ne mora da se odvija samo preko formalnih udžbenika, već i kroz korišćenje raznovrsnih sa-
držaja masovnih medija u nastavi, što bi doprinelo većoj motivaciji i dodatno podstaklo učenike da na 
neformalan i zanimljiv način nauče strani jezik i obogate svoj rečnik.
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INFLUENCE OF PRINTED MEDIA ON THE EFL VOCABULARY ACQUISITION 
AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS

Summary 

At the end of the 20th and especially at the beginning of the 21st century many of the principles used in 
mother tongue acquisition started being used in foreign language acquisition, among them one of the most promi-
nent being reading, which is believed to be not only useful to improve the skill of reading, but also as an implicit 
method of vocabulary and syntax acquisition. The advancement of technology has proven the great importance of 
the digital media in the process of acquiring the vocabulary of English as a lingua franca of today, but we should 
not neglect the printed media (newspapers, journals and books) and their influence on the enrichment of the vo-
cabulary of the foreign language. For that reason the research presented in this paper aims at establishing if and 
to what extent the printed media influence the acquisition of EFL vocabulary among high school students. The 
instruments used on data collection are a questionnaire, which collected information on the informants as well as 
the frequency of reading printed media and the informants’ attitudes towards them, and an EFL vocabulary test, 
which aimed to establish the scope of vocabulary knowledge among the informants. The aim was to determine if 
the frequency of reading printed media and the informants’ attitudes towards them had any influence on the vo-
cabulary scope and width. The research included 100 informants, who were high school students in the second and 
fourth grade of the Sremski Karlovci grammar school. The data collected during the research was coded afterwards 
and then processed in SPSS 20.0. Research results indicate that reading books and positive attitudes towards books 
were the only statistically significant factors which has a positive influence on EFL vocabulary, as well as that girls 
read books more frequently than boys and that students who attend private language schools achieve better results 
and have a more positive inclination towards reading books. 
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AFEREZA, SINKOPA I APOKOPA U SAVREMENIM METODAMA 
ZA UČENJE FRANCUSKOG KAO STRANOG JEZIKA

Predmet našeg rada biće analiza afereze, sinkope i apokope u savremenim metodama za učenje francuskog kao 
stranog jezika namenjenim početnom nivou učenja (A1): Version Originale 1, Le Nouveau taxi ! 1 i Et toi ? 1. 
Opredelili smo se za analizu navedenih jezičkih pojava budući da je reč o opštim tendencijama jezičke ekonomije 
čija je zastupljenost u francuskom familijarnom jeziku posvedočena brojnim relevantnim analizama urađenim na 
opširnim korpusima francuskog govornog jezika. Na osnovu kvantitativne i kvalitativne analize navedenih jezič-
kih pojava u transkripcijama audio i audio-vizuelnih zapisa, kao i poređenja dobijenih rezultata, nastojaćemo da 
izdvojimo najčešće zabeležene primere skraćivanja učestalih reči i izraza u familijarnom francuskom jeziku u oda-
branoj udžbeničkoj građi. Cilj našeg istraživanja biće da pokušamo da ustanovimo da li postoji usaglašenost među 
autorima metoda za početni nivo učenja francuskog kao stranog jezika zasnovanih na ZEROJ-u u pogledu odnosa 
prema jezičkoj varijaciji i, samim tim, prema njenoj ulozi u razvoju veštine govorne recepcije u ranoj fazi učenja.

Ključne reči: familijarni francuski jezik, afereza, sinkopa, apokopa, francuski kao strani jezik.

1. UVOD

Prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike: učenje, nastava, ocenjivanje 
(ZEROJ), komunikativna kompetencija obuhvata jezičku, sociolingvističku i pragmatičku kompetenci-
ju. U okviru sociolingvističke kompetencije, pored poznavanja diskursnih markera društvenih odnosa, 
jezičkog kodeksa lepog ponašanja, jezičke baštine narodne mudrosti, dijalekata i regionalnih akcenata, 
važno mesto zauzima i razlikovanje jezičkih registara (Conseil de l’Europe 2001: 93-94). Jezički regi-
stri definisani su kao sistematske razlike između jezičkih varijeteta u različitim kontekstima, a gradiran 
stepen (ne)formalnosti u govoru ilustrovan je na sledeći način: zvanični (Messieurs, la Cour !), for-
malni (La séance est ouverte), neutralni (Pouvons-nous commencer ?), neformalni (On commence ?), 
familijarni (On y va ?) i prisni jezički registar (Alors, ça vient ?) (ibid. 94). U početnim fazama učenja, 
prema ZEROJ-u, treba da bude zastupljen „neutralni jezički registar”, i to sve do nivoa B1, budući da 
je to „jezički registar koji će verovatno izvorni govornici koristiti u svom obraćanju osobama stranog 
porekla i osobama koje ne poznaju, a ujedno je to i jezički registar koji će oni očekivati od njih” (ibid., 
autorov prevod). Naime, smatra se da đake treba postepeno upoznavati sa formalnijim i familijarnijim 
jezičkim registrima, i to „u prvo vreme” na nivou recepcije, a kasnije ih podsticati da jezičku varijaciju 
primenjuju i na nivou produkcije, uz poseban oprez budući da „neprikladna upotreba jezičkih registara 
može da izazove nesporazum ili podsmeh” (ibid., autorov prevod). Prema deskriptoru „sociolingvistič-
ke korekcije” (Conseil de l’Europe 2001: 95), tek od nivoa B2 predviđeno je, u govornoj produkciji, 
primereno ovladavanje formalnim i neformalnim jezičkim registrima u skladu sa govornom situacijom. 
Zapravo, prema dopunjenom deskriptoru „sociolingvističke primerenosti” iz 2018. godine, na nivou 
B2.1 predviđeno je u govoru razlikovanje formalnih i neformalnih registara koje je i dalje nedosledno, a 
tek od nivoa B2.2 izražavanje postaje samouvereno, jasno i učtivo u formalnom i neformalnom registru 
u skladu sa govornom situacijom i učesnicima u govornom događaju (Conseil de l’Europe 2018: 144).

U nastavi stranih jezika zasnovanoj na principima komunikativnog pristupa i akcione perspektive, 
izlaganje jezičkoj varijaciji postiže se, između ostalog, pomoću autentičnih dokumenata. Iako upotreba 
autentičnih dokumenata na početnom nivou učenja stranog jezika izaziva polemiku među didaktičarima 
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francuskog kao stranog jezika, brojna istraživanja pokazala su njihov značaj u cilju razvijanja usmenog 
razumevanja već u najranijoj fazi učenja francuskog kao stranog jezika, i to naročito ukoliko su oni in-
formativnog karaktera, ukoliko je njihov sadržaj organizovan prema određenim logičnim zakonitostima, 
te ukoliko sadrže redundancije (Cornaire 1998: 128-129). Ukoliko metode za početni nivo učenja fran-
cuskog kao stranog jezika sadrže autentične dokumente neformalne govorne interakcije ili teže ka tome 
da ih u audio ili audio-vizuelnim zapisima na što verodostojniji način dočaraju, sasvim je očekivano da 
će se u njima nametnuti razlike između govornog i pisanog kôda, te da će doći do izvesnog udaljavanja 
od odlika standardnog jezika, odnosno „neutralnog jezičkog registra”, i to na svim nivoima jezičke 
analize. Naime, iz težnje ka jezičkoj ekonomiji, odnosno ka uspostavljanju što brže i uspešnije komuni-
kacije uz što manji utrošak energije (Martinet 1969: 35), u razgovornom jeziku, između ostalog, dolazi i 
do skraćivanja učestalih reči i izraza, kao i manje informativnih delova u iskazu. Reč je o opštejezičkim 
pojavama koje su specifične za kolokvijalni govor, pa tako i za francuski familijarni (razgovorni) jezik 
(fr. français familier, m.) gde često dolazi do izostavljanja jedne ili više fonema, kao i čitavih slogova na 
početku, u sredini ili na kraju reči što su potvrdile brojne analize urađene na opširnim korpusima fran-
cuskog govornog jezika (Fónagy 1989, Léon 1993, Gadet 1997, Cortez 2002, Weber 2013). Ove jezičke 
pojave nazivaju se aferezom, sinkopom i apokopom, a u lingvističkim rečnicima, uz njihove definicije, 
pored primera iz istorije razvoja francuskog jezika, navode se i primeri iz savremenog francuskog jezika 
od kojih ćemo mi izdvojiti nekoliko njih (BDP, DLD: 43-44, 464, DLM: 35, 36, 315-316, GDL 1, GDL 
2, GDL 3):

— afereza (fr. aphérèse, f.) označava gubitak jedne ili više fonema, kao i jednog ili više slogova 
na početku reči, na primer: autobus, m. > bus, m., Américain, m. > Ricain, m., attention, f. > ’tention, f.,

— sinkopa (fr. syncope, f.) označava gubitak jedne ili više fonema, kao i čitavog sloga u sredini 
reči, na primer: médecine, f. > med’cine, f., madame, f. > ma’ame, f., voilà > vlà,

— apokopa (fr. apocope, f.) označava gubitak jedne ili više fonema, kao i jednog ili više slogova 
na kraju reči, na primer: mathématiques, f. > math(s), f., télévision, f. > télé, f., adolescent, m. > ado, m1.

Budući da je izlaganje jezičkoj varijaciji u početnim fazama učenja važno za sticanje receptivnih 
jezičkih veština, a da u ZEROJ-u ne postoje jasne smernice o tome u kojoj meri, od kada tačno niti kako 
da se uvodi jezička varijacija, naročito ukoliko je ona u raskoraku sa „neutralnim jezičkim registrom”, 
predmet našeg rada biće analiza afereze, sinkope i apokope u transkripcijama audio i audio-vizuelnih 
zapisa savremenih metoda za početni nivo učenja francuskog kao stranog jezika. Cilj našeg istraživanja 
biće da pokušamo da ustanovimo da li postoji usaglašenost među autorima metoda za početni nivo uče-
nja francuskog kao stranog jezika zasnovanih na ZEROJ-u u pogledu odnosa prema jezičkoj varijaciji i, 
samim tim, prema njenoj ulozi u razvoju veštine govorne recepcije u ranoj fazi učenja. U nastavku rada 
predstavićemo odabrani udžbenički korpus i metodologiju rada, a zatim i rezultate našeg istraživanja. 

2. KORPUS I METODOLOGIJA RADA

Naš korpus sastoji se od tri metode za početni nivo učenja (A1) francuskog kao stranog jezika: 
Version Originale 1 (VO1), Le Nouveau taxi ! 1 (NTX1) i Et toi ? 1 (TOI1)2. Sve tri metode, pored 
audio snimaka na CD-u, sadrže i dodatni audio-vizuelni materijal na DVD-u u sklopu osnovnog udž-
benika (fr. livre de l’élève, m.) (VO1, NTX1) ili u vidu dopunskog materijala za nastavu (TOI1). Reč je 
o metodama kod kojih smo u prethodnom istraživanju (Radusin-Bardić 2019) ustanovili različit način 
predstavljanja fonološkog sistema francuskog jezika (u metodi VO1 prikazano je 35 fonema, u NTX1 

1  Među navedenim primerima izdvajamo one koji se, kao posebne jezičke odrednice, u rečniku LPR vezuju za familijarni 
francuski jezik: bus, m., Ricain, m., math(s), f., télé, f., ado, m. Kada je reč o primeru: médecine, f. > med’cine, f., u pitanju 
je izostavljanje u govoru fakultativnog nepostojanog e budući da je u rečniku LPR uz ovu reč ponuđena sledeća fonetska 
transkripcija: [med(ә)sin]. Ostali primeri nisu zabeleženi u rečniku LPR već se kao izgovorne varijante sreću u familijarnom 
francuskom jeziku: ’tention, f., ma’ame, f., voilà > vlà.

2  Prve dve metode namenjene su starijim adolescentima ili odraslim učenicima (VO1, NTX1), a treća osnovnoškolskom 
uzrastu (TOI1).
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33 foneme, a u TOI1 30 fonema). S obzirom na činjenicu da fonološki sistem standardnog francuskog 
jezika obično broji maksimalno 36 ili 373 fonema, te da se taj broj u familijarnom francuskom jeziku, 
usled redukcije vokalskog sistema, obično svodi na 30 ili 31 fonemu (Léon & Léon 2002: 11), očigledno 
je da je različit način predstavljanja fonološkog sistema francuskog jezika u navedenim metodama (od 
30 do 35 fonema) posledica različitog odnosa prema jezičkoj normi, kao i različitog shvatanja toga koji 
jezički model bi trebalo da bude zastupljen na početnom nivou učenja francuskog kao stranog jezika. 
Na osnovu rezultata navedenog istraživanja izveli smo pretpostavku da će u datim metodama biti zastu-
pljene u različitoj meri i fonetske odlike francuskog familijarnog jezika, tačnije oblici afereze, sinkope i 
apokope. Kako bismo ispitali našu pretpostavku, sproveli smo kvantitativnu i kvalitativnu analizu oblika 
afereze, sinkope i apokope u sve tri metode, i to posebno u transkripcijama audio zapisa i u transkrip-
cijama audio-vizuelnih zapisa. U obzir su uzeti oblici u kojima je prilagođenim beleženjem označeno 
izostavljanje pojedinih glasova ili slogova: beleženjem apostrofa, npr. j’t’ai dit (VO1: 219), upotrebom 
zagrade, npr. J(e) sais pas. (NTX1: 67), prilagođenim pisanjem, npr. un p’ti peu plus âgé (VO1: 143), 
kao i nestandardni oblici uobičajeni za francuski familijarni jezik, npr. C’est pas vrai (VO1: 148). Pored 
navedenog, u obzir su uzeti i oblici koji su u svom skraćenom obliku zastupljeni u rečniku LPR, npr. 
prof, ciné, bac itd.

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Pre nego što izložimo rezultate našeg istraživanja, prikazaćemo ukratko na koji način je u odabra-
nim metodama predstavljena jezička varijacija i eventualno jezički nivo na kojem su zasnovane. 

Na koricama knjige VO1 kaže se da ona sadrži „primere komunikacije u realnim situacijama: 
upoznavanje sa raznolikošću izgovora i dijalekata”, a u Uvodu se navodi da video materijal „pruža uvid 
u interkulturalno razumevanje i aktivnosti koje se, u skladu sa temom lekcije, temelje na pričama iz 
svakodnevnog života” (VO1: 2). 

Pozivajući se na ZEROJ (CECR: 15), u metodi NTX1 navodi se da ona teži razvijanju sveuku-
pnih opštih kompetencija i, naročito, kompetencije jezičke komunikacije u raznovrsnim kontekstima 
i uslovima mobilišući strategije koje najbolje odgovaraju izvršenju zadatih ciljeva (NTX1-GP: 5). U 
delu pedagoškog priručnika koji se odnosi na audio-vizuelne zapise (DVD-ROM : exploitation péda-
gogique de la vidéo), kaže se da oni „na živopisan način ilustruju različite aspekte francuskog društva” 
(NTX1-GP: 128), a sastoje se od kratkih reportaža i filmova. Kratki filmovi sadrže dijaloge koji slede 
„gramatička pravila govornog jezika” (les codes de la grammaire de l’oral), izgovor i brzina govora 
glumaca odgovara savremenom francuskom jeziku (un français vivant et actuel), a sve to u težnji da se, 
u što većoj meri, približe autentičnim i dinamičnim razgovorima na date teme što čini njihovu posebnu 
prednost (NTX1-GP: 128-129).

U Predgovoru metode TOI1 stoji da su zastupljene teme bliske svakodnevnici i interesovanjima 
tinejdžera, kao i da je namera autora bila „da se u udžbeniku što više koristi jezik mladih, ali se ipak 
ne napušta cilj da se oni prilagode različitim komunikativnim situacijama” (TOI1: 3). U pedagoškom 
priručniku navodi se da su svi dokumenti u udžbeniku inspirisani realnošću, te da se u zvučnim zapi-
sima vodi računa o specifičnostima govornog jezika (des spécificités de l’oral), kao i da se na taj način 
„učenici stavljaju u istu situaciju kao frankofoni govornici koji žive u Francuskoj” (TOI1-GP: 5). Au-
dio-vizuelni zapisi su zasnovani na autentičnim dokumentima (intervjui, reportaže, reklame, animirani 
i dokumentarni filmovi), uz mogućnost njihovog gledanja sa ili bez titlova (TOI1-DVD, Livret pédago-
gique: 4).

3  U zavisnosti od toga da li je obuhvaćen i dorso-velarni nazalni suglasnik [ŋ] koji se javlja u rečima engleskog porekla koje 
se završavaju na –ing (npr. baby-sitting, m.,  camping, m., jogging, m. itd.).
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3.1. Afereza, sinkopa i apokopa u audio zapisima u metodama VO1, NTX1, TOI1

Predstavićemo najpre rezultate kvantitativne analize oblika afereze, sinkope i apokope u tran-
skripcijama audio zapisa odabranog udžbeničkog korpusa.

VO1 NTX1 TOI1 Ukupno
AFEREZA 6 0 1 7 (9%)
SINKOPA 31 6 1 38 (50%)
APOKOPA 10 5 16 31 (41%)
Ukupno 47 (62%) 11 (14%) 18 (24%) 76

Tabela 1. Kvantitativna analiza afereze, sinkope i apokope u transkripcijama audio zapisa u metodama 
VO1, NTX1, TOI1.

Na osnovu datih rezultata, zapažamo da je ukupno najviše zabeleženih primera sinkope (50%) i 
apokope (41%), a najmanje afereze (9%). Među metodama izdvaja se VO1 u kojoj je zabeleženo gotovo 
dve trećine (62%) svih primera navedenih jezičkih pojava, dok ih je znatno manje u metodi TOI1 (24%) 
i još manje u metodi NTX1 (14%).

U narednoj tabeli prikazujemo primere afereze u transkripcijama audio zapisa analiziranog udž-
beničkog korpusa:

VO1 NTX1 TOI1
opšte imenice net (< Internet, m.) / net (< Internet, m.)
Y A < IL Y A [...] et juste à côté de chez 

moi y’a un super cinéma et 
un marché énorme. (VO1: 
144)

/ /

Y EN A < IL Y 
EN A

Et votre acteur préféré ? 
– Pfff, y en a beaucoup... 
Johnny Depp. (VO1: 218)

/ /

Y A PAS < IL 
N’Y A PAS

Mais tu vois, y’a pas tout à 
Paris. (VO1: 144), Eh ben, 
y’a pas de crème fraîche 
et y’a pas de sucre. (VO1: 
148)

/ /

FAUT PAS < 
IL NE FAUT 
PAS

Eh toi là-bas ! Faut pas 
courir sur le bord de la 
piscine ! (VO1: 219)

/ /

Tabela 2. Primeri afereze u transkripcijama audio zapisa u metodama VO1, NTX1, TOI1.

Primećujemo da se afereza imenice net (< Internet, m.) javlja u dve metode (VO1, TOI1), dok 
su jedino u metodi VO1 zabeleženi primeri skraćivanja bezličnog izraza il y a u potvrdnom (y a, y en 
a) i odričnom obliku (y a pas), kao i primer izostavljanja bezlične zamenice il uz indikativ prezenta 
glagola falloir u odričnom obliku (faut pas).

Slede primeri sinkope u transkripcijama audio zapisa analiziranog udžbeničkog korpusa:
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VO1 NTX1 TOI1
PAS < NE... 
PAS

Super ce film, tu trouves 
pas ? (VO1: 146), Il est 
pas suisse, il est espagnol. 
(VO1: 145), Elle est plus 
très jeune, mais bon elle 
est pas âgée non plus. 
(VO1: 144), Bon ben... 
comme on sort pas ce 
soir, on pourrait peut-être 
faire quelque chose quand 
même. (VO1: 144), C’est 
pas toujours facile [...]. 
(VO1: 220), Ben, je sais 
pas. (VO1: 147), C’est 
pas possible. (VO1: 96), 
C’est pas vrai. (VO1: 
148),

J(e) sais pas. (NTX1: 67),
J’ai pas de travail... 
Alors, je cherche... 
(NTX1: 119)

Maintenant je fais le 
devoir pour le prof de 
français, c’est pas facile 
! (TOI: 73)

T’ + glagol 
koji počinje na 
samoglasnik < 
TU + glagol

Oui je sais... : t’habites 
près du port ? (VO1: 
143), Oh ! Phil t’es trop 
fort. (VO1: 145), [...] t’es 
très élégant. (VO1: 147)

/ /

nepostojano e j’suis très contente (VO1: 
143), j’suis sûre (VO1: 
145), j’suis bretonne 
(VO1: 148), j’commence 
(VO1: 144), j’crois (VO1: 
146), j’connais pas (VO1: 
144), j’me rase, j’me lave 
les dents et j’prends une 
douche et puis j’m’habille 
(VO1: 146), j’me décide 
tout seul (VO1: 147), 
j’t’ai dit (VO1: 219), tu 
m’dis (VO1: 147), achète 
c’que tu veux (VO1: 
147), un p’ti peu plus 
âgé (VO1: 143), Tu es 
d’Paris, toi aussi ? (VO1: 
148)

J(e) peux l(e) faire. 
(NTX1: 67), J(e) veux 
partir. (NTX1: 67), J(e) 
prends le train. (NTX1: 
67), J(e) peux jouer ? 
(NTX1: 120)

/

Tabela 3. Primeri sinkope u transkripcijama audio zapisa u metodama VO1, NTX1, TOI1.

Budući da je izostavljanje prvog dela negacije jedini oblik sinkope koji je zabeležen u sve tri me-
tode, zanimljivo je videti kako se ova jezička pojava objašnjava u pedagoškim priručnicima. U metodi 
NTX1 kaže se da se prvi deo negacije „ponekad gubi u neformalnom govornom jeziku” (NTX1-GP: 
34), a u metodi VO1 da se često dešava da se izostavi prvi deo negacije „u govornom jeziku, ali isto tako 
i u pisanom jeziku“ (VO1-GP: U4, 11). Kada je reč o sinkopi nepostojanog e koja dovodi do glasovnih 
promena, u pedagoškom priručniku metode NTX1, u okviru fonetske vežbe posvećene diskriminaciji 
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glasova [ʃ] i [ʒ] (NTX1: 67), kaže se ukratko da „treba učenicima skrenuti pažnju na to da Je sais pas 
[ʒәsɛpa] postaje J(e) sais pas [ʃɛpa]” (NTX1-GP: 79). U istom pedagoškom priručniku metode NTX1, 
u okviru još jedne fonetske vežbe posvećene diskriminaciji glasova [ʃ] i [ʒ] (NTX1: 91), daje se primer 
„[ʃ] Je peux [ʒ] jouer” (NTX1-GP: 107). U pedagoškom priručniku metode VO1 kaže se samo „da eli-
zija nepostojanog e u je ili ne pripada familijarnom jezičkom registru, ponekad standardnom, ali da ona 
nije dozvoljena u negovanom govoru” (VO1-GP: U5, 8).

Najzad dajemo i primere apokope u transkripcijama audio zapisa analiziranog udžbeničkog kor-
pusa:

VO1 NTX1 TOI1
pridevi sympa (< sympathique) sympa (< sympathique) sympa (< sympathique)
opšte imenice prof (< professeur, m.),

ciné (< cinéma, m.),
resto (< restaurant, m.), 
exam (< examen, m.)

prof (< professeur, m.),
bac (< baccalauréat, m.),

fac (< faculté, f.), 
deudeuche (< deux-
chevaux (2CV), f.)4

prof (< professeur, m.),
ciné (< cinéma, m.),

récré (< récréation, f.), 
foot (< football, m.)

lična imena Phil (< Philippe),
Chris (< Christophe) /

Hyppo (< Hyppolyte),
Vic (< Victoire)

Théo (< Théodore)
Tabela 4. Primeri apokope u transkripcijama audio zapisa u metodama VO1, NTX1, TOI1.

U svim metodama javlja se pridev sympa (< sympathique) i imenica prof (< professeur, m.), a ime-
nica ciné (< cinéma, m.) javlja se u dve od tri metode (VO1, TOI1).

3.2. Afereza, sinkopa i apokopa u audio-vizuelnim zapisima u metodama VO1, NTX1, TOI1

U narednoj tabeli predstavićemo rezultate kvantitativne analize oblika afereze, sinkope i apokope 
u transkripcijama audio-vizuelnih zapisa odabranog udžbeničkog korpusa:

VO1 NTX1 TOI1 Ukupno
AFEREZA 2 1 3 6 (8%)
SINKOPA 10 29 24 63 (81%)
APOKOPA 1 4 4 9 (11%)
Ukupno 13 (17%) 34 (43%) 31 (40%) 78
Tabela 5. Kvantitativna analiza afereze, sinkope i apokope u transkripcijama audio-vizuelnih zapisa u 

metodama VO1, NTX1, TOI1.

Na osnovu datih rezultata, zapažamo da je ukupno najviše zabeleženih primera sinkope (81%), 
dok približno podjednako ima primera afereze (8%) i apokope (11%). Suprotno rezultatima analize tran-
skripcija audio zapisa, najmanje je zabeleženo navedenih jezičkih pojava u VO1 (17%) dok ih u NTX1 
(43%) i TOI1 (40%) ima u značajnoj meri.

U narednoj tabeli prikazujemo primere afereze u transkripcijama audio-vizuelnih zapisa analizi-
ranog udžbeničkog korpusa:

4  Ovaj primer specifičan je po tome što kod njega dolazi do udvajanja inicijalnog sloga.
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VO1 NTX1 TOI1
Y A < IL Y A Parce que y’a plein de 

styles différents, parce 
que ça bouge, parce que 
c’est sympa ! (VO1-GP: 
U4, 17)

Là, y a du vélo (NTX1-
GP: 150)

Y EN A PAS < 
IL N’Y EN A 
PAS

La musique que je 
supporte pas, euh… non 
y’en a pas non plus […]. 
(VO1-GP: U4, 17)

/

PAS < CE 
N’EST PAS / /

Pas possible [...] 
(TOI1-DVD, Livret 
pédagogique: 22)

PAS < NE... 
PAS
(glagoli u 
imperativu ili 
infinitivu)

T’en fais pas, je ne me 
laisserai pas abattre 
parce que j’ai un plan 
(TOI1-DVD, Livret 
pédagogique: 23), 
Pas dire de gros mots 
(TOI1-DVD, Livret 
pédagogique: 28)

Tabela 6. Primeri afereze u transkripcijama audio-vizuelnih zapisa u metodama VO1, NTX1, TOI1.

Primećujemo da su i u transkripcijama audio-vizuelnih zapisa zabeleženi primeri skraćivanja be-
zličnog izraza il y a u potvrdnom (y a) i odričnom obliku (y en a pas), kao i primer skraćivanja dvočlane 
negacije uz glagole u imperativu (t’en fais pas) ili infinitivu (pas dire), a skraćen je prezentativ u odrič-
nom obliku (pas possible < ce n’est pas possible).

Slede primeri sinkope u transkripcijama audio-vizuelnih zapisa analiziranog udžbeničkog korpusa:

VO1 NTX1 TOI1
PAS < NE... 
PAS
(PLUS < NE... 
PLUS)

Moi, j’ai pas du style 
musical préféré... (VO1-
GP: U4, 17), J’aime pas 
vraiment le rap (VO1-GP: 
U4, 19), La musique que 
je supporte pas, euh... non 
y’en a pas non plus que je 
supporte pas mais j’aime 
pas beaucoup la variété 
française. Voilà ! (VO1-
GP: U4, 19), J’aime pas 
la musique techno. Non, 
j’aime pas. Tous ces bruits 
métalliques et... trop, trop 
speed. Non ! C’est pas moi 
(VO1-GP: U4, 20)

C’est pas vrai, ça ! 
(NTX1-GP: 140), Oh, 
c’est pas mal ! (NTX1-
GP: 140), Bernard est pas 
là ? (NTX1-GP: 156), Ah, 
oui, ça va… ça va, merci… 
euh, en fait, ça va pas du 
tout ! (NTX1-GP: 161), 
Ça va pas fort, hein ? 
(NTX1-GP: 161), Ah non 
! j’en ai plus ! (NTX1-
GP: 166), Exact, c’est pas 
loin… (NTX1-GP: 171), 
Dis donc Robert, qu’est-
ce que ça a changé, tu 
trouves pas ? (NTX1-GP: 
171), Paris,

Il faut pas exagérer 
non plus (TOI1-DVD, 
Livret pédagogique: 
22), Pas possible, ça 
va pas recommencer 
(TOI1-DVD, Livret 
pédagogique: 22), Il 
est tout déplumé, euh, 
il a pas une très bonne 
vue (TOI1-DVD, Livret 
pédagogique: 23), [...] 
t’as plus beaucoup de 
place pour la politesse 
dans ton cerveau donc 
(TOI1-DVD, Livret 
pédagogique: 28), Si t’es 
pas poli, ça donne
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 ça a changé depuis… cent 
ans ?! (NTX1-GP: 171), 
Mais non, il rêve pas… 
(NTX1-GP: 176), Moi, 
l’an dernier, le bac, je l’ai 
pas eu ! (NTX1-GP: 176), 
Bah, je sais pas encore 
[…] (NTX1-GP: 140)

pas très envie d’être 
avec toi ou des choses 
comme ça. Quand 
tu parles et que tu 
demandes pas gentiment, 
on n’a pas très envie 
de te donner quelque 
chose (TOI1-DVD, 
Livret pédagogique: 
28), Si par exemple, je 
sais pas, je fais pas de 
la politesse avec ma 
mère, elle me rendra 
pas des petits services, 
comme ça (TOI1-DVD, 
Livret pédagogique: 
29), D’habitude, j’aime 
pas ça. Mais là... 
(TOI1-DVD, Livret 
pédagogique: 33), 
Quand quelqu’un a pas 
de marque, ils disent : Ils 
ont pas d’argent et tout... 
(TOI1-DVD, Livret 
pédagogique: 49), Il y a 
pas que les personnes à 
qui j’ai donné l’adresse 
de mon blog qui peuvent 
le voir. Donc, je mets 
pas tout et n’importe 
quoi (TOI1-DVD, Livret 
pédagogique: 58)

QUE < NE... 
QUE

[...] tu vois que des gens 
qui sont tout habillés à 
la mode (TOI1-DVD, 
Livret pédagogique: 49)

T’ + glagol 
koji počinje na 
samoglasnik < 
TU + glagol

T’as passé une bonne 
journée ? (VO1-GP: U2, 
15)

Ah, bon, t’aimes pas ? 
(NTX1-GP: 140), Dans 
une semaine, c’est le bac 
et t’es même pas stressé… 
(NTX1-GP: 176), Mais 
t’es complètement malade 
! (NTX1-GP: 176), Euh… 
t’as encore de la place 
dans ton sac ? (NTX1-
GP: 166), T’inquiète 
pas Audrey : si t’as un 
problème, moi je viendrai 
t’aider (NTX1-GP: 176), 

Quand t’es dans le 
métro, qu’il y a une 
vieille dame qui arrive, 
tu lui laisses la place 
(TOI1-DVD, Livret 
pédagogique: 28), C’est 
bien de l’apprendre dès 
que t’es petit parce que, 
quand t’es grand, t’as 
déjà appris beaucoup 
de choses et t’as plus 
beaucoup de place pour 
la politesse
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Ben dis donc, t’as pas pris 
trop de trucs ? (NTX1-
GP: 166), T’as pas encore 
fait ton sac ? (NTX1-GP: 
166), C’était en juillet, 
t’avais mis ta robe bleue 
et blanche… (NTX1-GP: 
171)

dans ton cerveau donc 
(TOI1-DVD, Livret 
pédagogique: 28), 
Si t’es pas poli [...] 
(TOI1-DVD, Livret 
pédagogique: 28), 
Ouais, t’es pas habillée 
à la mode, t’as vu, moi, 
j’ai des Nike, des Adidas  
(TOI1-DVD, Livret 
pédagogique: 49)

nepostojano e j’suis jeune (VO1-GP: U4, 
18)

M’sieur (NTX1-GP: 145) /

Tabela 7. Primeri sinkope u transkripcijama audio-vizuelnih zapisa u metodama VO1, NTX1, TOI1.

Primećujemo da su najčešći primeri sinkope izostavljanje prvog dela dvočlane negacije ne... pas, 
kao i gubljenje vokala [y] iz lične nenaglašene zamenice drugog lica jednine tu ukoliko se nađe ispred 
glagola koji počinje na samoglasnik ili nemo h. S obzirom na činjenicu da su ovi primeri najzastupljeniji 
u metodi TOI1 koja nudi mogućnost gledanja audio-vizuelnih zapisa uz titlove, zanimljivo je primetiti 
kako su oni u njima zabeleženi. Poređenjem transkripcije koja je data u pedagoškom priručniku uz DVD 
(Livret pédagogique) i odgovarajućih titlova, uočavamo određene razlike. Pored toga što je tekst u titlo-
vima očekivano skraćen, on je i „preveden” na standardni jezik kao što se to vidi u sledećim primerima:

TOI1-DVD, 
transkripcija u pedagoškom priručniku

TOI1-DVD, 
titlovi uz audio-vizuelni zapis

C’est bien de l’apprendre dès que t’es petit 
parce que, quand t’es grand, t’as déjà appris 
beaucoup de choses et t’as plus beaucoup de 
place pour la politesse dans ton cerveau donc 
(TOI1-DVD, Livret pédagogique: 28)

C’est bien de l’apprendre petit.
Quand tu es grand, 
tu as déjà appris beaucoup de choses
et tu n’as plus beaucoup 
de place dans ton cerveau.

Si t’es pas poli, ça donne pas très envie d’être 
avec toi ou des choses comme ça. Quand tu 
parles et que tu demandes pas gentiment, on 
n’a pas très envie de te donner quelque chose 
(TOI1-DVD, Livret pédagogique: 28)

Si tu n’es pas poli, ça ne donne pas 
très envie d’être avec toi...
Quand tu ne parles pas gentiment, 
on n’a pas envie 
de te donner quelque chose.

Tabela 8. Adaptacija transkripcije audio-vizuelnog zapisa u titlovima metode TOI1-DVD (Séquen-
ce 6, Sois poli !).

Najzad dajemo i primere apokope u transkripcijama audio-vizuelnih zapisa analiziranog udžbenič-
kog korpusa:



Nataša Radusin-Bardić

414

VO1 NTX1 TOI1
pridevi sympa (< sympathique) sympa (< sympathique) sympa (< sympathique)
opšte imenice

/
bac (< baccalauréat, m.),
philo (< philosophie, f.),

télé (< télévision, f.),

foot (< football, m.), 
récré (< récréation, f.)

priloški izraz comme d’hab 
(< comme d’habitude)

Tabela 9. Primeri apokope u transkripcijama audio-vizuelnih zapisa u metodama VO1, NTX1, TOI1.

Sve navedene primere sretali smo i u transkripcijama audio zapisa izuzev priloškog izraza: comme 
d’hab (< comme d’habitude) (TOI1). 

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu ustanovljenog različitog načina predstavljanja fonološkog sistema francuskog jezika 
u metodama VO1, NTX1 i TOI1 (od 30 do 35 fonema), izveli smo pretpostavku da će u njima biti za-
stupljene u različitoj meri i fonetske odlike francuskog familijarnog jezika, tačnije oblici afereze, sin-
kope i apokope. Analizirajući navedene jezičke oblike u transkripcijama audio i audio-vizuelnih zapisa 
odabranog udžbeničkog korpusa, dolazimo do zaključka da su fonetske odlike familijarnog francuskog 
jezika ipak prilično ravnomerno zastupljene u njima. Naime, ukoliko objedinimo rezultate kvantitativne 
analize navedenih jezičkih pojava u obe vrste transkripcija, od ukupno 154 zabeleženih primera afereze, 
sinkope i apokope, najviše ih je u metodi VO1 (60 primera, 39%), ali približno isti broj ih je i u metodi 
TOI1 (49 primera, 32%) i nešto manji u metodi NTX1 (45 primera, 29%). U sve tri metode, primetili 
smo da je najviše zabeleženo primera sinkope, a u okviru te jezičke pojave najviše ima primera gubljenja 
prvog dela dvočlane negacije ne... pas i gubljenja vokala [y] iz lične nenaglašene zamenice drugog lica 
jednine tu ispred glagola koji počinje na samoglasnik ili nemo h. Međutim, razlika među navedenim 
metodama vidi se ukoliko se zastupljenost analiziranih jezičkih pojava posmatra odvojeno u obe vrste 
proučavanih transkripcija. S jedne strane, one su dominantno zastupljene u audio zapisima metode VO1 
koji čine deo osnovnog udžbeničkog kompleta (udžbenik, CD i DVD), dok su, s druge strane, one u 
značajnoj meri zastupljene u audio-vizuelnim zapisima metoda NTX1 i TOI1 koji u prvom slučaju čine 
deo osnovnog udžbeničkog kompleta (udžbenik i DVD), a u drugom slučaju dodatnog nastavnog mate-
rijala (DVD i pedagoški priručnik za njegovu upotrebu). Prema tome, možemo izvesti zaključak da će 
izloženost đaka izučavanim fonetskim odlikama familijarnog francuskog jezika zavisiti od tipa izvora 
koji će se koristiti u nastavi. Ukoliko su u nastavi zastupljeni samo audio zapisi, đaci koji uče francuski 
uz metodu VO1 biće u značajnijoj meri izloženi primerima afereze, sinkope i apokope nego đaci koji 
uče francuski uz metode NTX1 i TOI1. Međutim, ukoliko su u nastavu ravnopravno uključeni audio i 
audio-vizuelni izvori, u tom slučaju đaci koji uče francuski uz sve tri analizirane metode biće približno 
ravnomerno izloženi izučavanim fonetskim odlikama familijarnog francuskog jezika.

Kada je reč o tome kako su objašnjene analizirane fonetske odlike familijarnog francuskog jezika 
u udžbenicima i pedagoškim priručnicima, primetno je da ni u jednoj od njih nema sistematičnog pristu-
pa. Izuzev nekoliko napomena o gubljenju prvog dela dvočlane negacije ne... pas (VO1-GP, NTX1-GP) 
i fonetske transkripcije jednačenja suglasnika po zvučnosti usled sinkope nemog e (NTX1-GP), ovim 
jezičkim pojavama nije poklonjena značajnija pažnja, te je nastavniku prepuštena nezahvalna uloga da 
sâm iznađe rešenje da li i kako da ove jezičke pojave predstavi đacima. Ovaj zadatak je naročito deli-
katan kada se uz audio-vizuelne zapise daju i titlovi, te kada se familijarni francuski jezik „prevodi” na 
standardni francuski jezik budući da u tom slučaju ono što se čuje na snimku ne odgovara onome što 
piše u titlovima. Kada ovome još dodamo i činjenicu da se jezička varijacija uopšteno govoreći podstiče 
od početka učenja na nivou govorne recepcije, ali ne i na nivou govorne produkcije, shvatamo koliko je 
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težak zadatak sa kojim se suočavaju nastavnici u svojoj praksi. Naime, iz prethodno rečenog proizlazi da 
đaci ono što čuju u autentičnim dokumentima ili u prilagođenim dokumentima u kojima je na verodosto-
jan način prikazana neformalna usmena komunikacija ne bi trebalo da im posluži kao model izražavanja 
u neformalnoj govornoj situaciji budući da se od njih očekuje da se u svakoj prilici služe „neutralnim 
jezičkim registrom” sve do nivoa B2.

Cilj našeg istraživanja bio je da pokušamo da ustanovimo da li postoji usaglašenost među auto-
rima metoda za početni nivo učenja francuskog kao stranog jezika zasnovanih na ZEROJ-u u pogledu 
odnosa prema jezičkoj varijaciji i, samim tim, prema njenoj ulozi u razvoju veštine govorne recepcije u 
ranoj fazi učenja. Primećujemo da je u analiziranom udžbeničkom korpusu značajno mesto poklonjeno 
jezičkoj varijaciji, naročito u audio-vizuelnim zapisima, čime je potvrđeno prepoznavanje njenog znača-
ja u razvoju veštine govorne recepcije u ranoj fazi učenja, ali njena pedagoška primena nije u dovoljnoj 
meri razrađena usled nedostatka jasnih smernica u referentnoj didaktičkoj literaturi.
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APHÉRÈSE, SYNCOPE ET APOCOPE DANS DES MÉTHODES CONTEMPORAINES DE FLE

Résumé

En essayant de voir comment la variation linguistique à l’oral est représentée dans des méthodes contem-
poraines de FLE du niveau débutant, nous avons analysé les transcriptions des documents audio et audio-visuels 
de trois méthodes de FLE fondées sur les recommandations du CECR pour le niveau A1 (Version Originale 1, Le 
Nouveau taxi ! 1, Et toi ? 1). Nous nous sommes avant tout intéressés aux procédés d’abrègements de mots utilisés 
fréquemment à l’oral dans la langue familière selon les principes du moindre effort et de l’économie du langage. Il 
s’agit des phénomènes linguistiques d’aphérèse, de syncope et d’apocope qui marquent la chute d’un ou plusieurs 
phonèmes, voire d’une ou plusieurs syllabes au début, à l’intérieur ou à la fin d’un mot. Suite à l’analyse quantita-
tive et qualitative de ces phénomènes linguistiques dans notre corpus, nous concluons que les méthodes concernées 
représentent la variation linguistique à l’oral plus ou moins de la même façon et dans la même mesure, mais que les 
documents audio-visuels sont en général plus riches en variation linguistique que les documents audio. Parmi tous 
les exemples répertoriés, nous avons noté le plus d’occurrences de syncope, notamment la chute du premier élé-
ment de la négation « ne... pas » et la chute de la voyelle [y] du pronom personnel « tu » devant un verbe commen-
çant par une autre voyelle ou un h muet. Comme d’après le CECR les apprenants sont censés employer un registre 
relativement neutre jusqu’au niveau B1, tout en étant exposés dans un premier temps en réception aux registres 
plus formels ou plus familiers, les méthodes qui suivent ces recommandations ne donnent que très rarement des 
informations explicites sur les caractéristiques du français familier au niveau débutant ce qui met un enseignant de 
FLE dans une situation délicate où il doit gérer tout seul la variation linguistique en cours.

Mots-clés : français familier, aphérèse, syncope, apocope, français langue étrangère.
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POJMOVNE METAFORE U NASTAVI NEMAČKOG KAO 
STRANOG JEZIKA – NA PRIMERU GLAGOLA SA PREFIKSOM 

AUF-

Cilj rada je ispitivanje potencijala primene teorije pojmovnih metafora za obrađivanje apstraktnih značenja gla-
gola sa prefiksom auf- u nastavi nemačkog kao stranog jezika. U prvom delu rada daje se sažet prikaz teorijskih 
postavki kognitivne lingvistike i njene primene u oblasti učenja, usvajanja i nastave stranog jezika. Zatim se pred-
stavlja semantička mreža prefiksa auf- u savremenom nemačkom jeziku i ispituje prisutnost pojmovnih metafora 
u apstraktnim značenjima glagola sa ovim prefiksom. Na korpusu sačinjenom od 312 glagola sa prefiksom auf- iz 
opšteg jednojezičnog rečnika savremenog nemačkog jezika „Duden, Deutsches Universalwörterbuch“ (2011) pro-
verava se hipoteza da su u osnovi apstraktnih značenja ove grupe glagola orijentacione pojmovne metafore, zasno-
vane na slikovnoj shemi VERTIKALNOSTI. Potom se razmatraju implikacije za nastavu, te raspravlja o prednostima 
i ograničenjima kognitivnolingvističkog pristupa u nastavi nemačkog kao stranog jezika. 

Ključne reči: kognitivna lingvistika, pojmovne metafore, glagoli sa prefiksom auf-, nemački kao strani jezik.

1. UVOD

Kognitivna lingvistika, sa jednom od ključnih premisa da prostorna percepcija strukturira kogni-
ciju, a time i jezik, pruža podsticaje za obrađivanje prefiksalnih glagola u nastavi, budući da razdvojni 
prefiksi savremenog nemačkog jezika imaju inkorporirano predloško/priloško značenje. Sledeći teoriju 
pojmovnih metafora, prema čijim je postulatima metaforička konceptualizacija utemeljena u telesnom 
iskustvu (Lakoff & Johnson 1980, 1999; Johnson 1987; Lakoff 1987), u ovom radu proveravamo hi-
potezu da su u osnovi apstraktnih značenja glagola sa prefiksom auf- orijentacione pojmovne metafore 
koje se zasnivaju na slikovnoj shemi VERTIKALNOSTI. Cilj je da istražimo potencijal primene teorije 
pojmovnih metafora za obrađivanje apstraktnih značenja glagola sa prefiksom1 auf- u nastavi nemačkog 
kao stranog jezika. Polazimo od pretpostavke da osvetljavanje mehanizma metaforičkog prenosa u izvo-
đenju apstraktnih značenja prefiksalnih glagola nemačkog jezika može učenicima olakšati učenje i usva-
janje ove klase glagola i smanjiti potrebu za memorisanjem bez uviđanja pravilnosti u javljanju prefiksa.

U uvodnom delu rada dajemo sažet prikaz teorijskih postavki kognitivne lingvistike i ističemo 
značaj metafore u oblasti učenja, usvajanja i nastave stranog jezika. U drugom odeljku predstavlja-
mo semantičku mrežu prefiksa auf- u savremenom nemačkom jeziku, a potom ispitujemo prisutnost 
pojmovnih metafora u apstraktnim značenjima glagola sa ovim prefiksom, kako bismo uopšte mogli 
izvoditi zaključke o potencijalu primene teorije u nastavi. Kvalitativnu analizu sprovodimo na korpusu 
sačinjenom od 312 glagola sa prefiksom auf-, koji su navedeni u opštem jednojezičnom rečniku savre-
menog nemačkog jezika „Duden, Deutsches Universalwörterbuch“ (2011). Na osnovu rezultata analize 
zatim formulišemo predloge primene teorije pojmovnih metafora u obrađivanju apstraktnih značenja 

1  U ovom radu koristimo terminologiju u skladu sa shvatanjem prefiksalne tvorbe kao zasebnog tvorbenog modela (Fleischer & 
Barz 2007). Važno je napomenuti da pod terminom prefiks podrazumevamo prefikse u širem smislu i da ne vršimo distinkciju 
između pravih prefiksa (poput be-, er-, ver- i sl.) i tzv. glagolskih partikula koje imaju homonimni predlog (poput auf-, aus-, 
vor- i sl.), polazeći od toga da obe klase tvorbenih morfema objedinjuje centralna funkcija semantičke modifikacije. 
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glagola sa razdvojnim prefiksom u nastavi, a u završnom delu rada ukazujemo na prednosti i ograničenja 
kognitivnolingvističkog pristupa u nastavi nemačkog kao stranog jezika.

1.1.  Kognitivna lingvistika i teorija pojmovnih metafora 

Kognitivna lingvistika utemeljila se osamdesetih godina kao reakcija na generativističko viđe-
nje jezika. U okviru kognitivne lingvistike značenje se izjednačava sa konceptualizacijom – obrazova-
njem pojmova na osnovu čovekovog fizičkog, čulnog, emocionalnog i intelektualnog iskustva. Prema 
shvatanju kognitivista, ni ljudski um ni jezik ne mogu se istraživati bez dovođenja u vezu sa telesnim 
iskustvom jer su iskustvo i konceptualizacija utelovljeni (srp. utelovljenje; eng. embodiment). Značenje 
nastaje iz utelovljenih interakcija sa svetom koji nas okružuje, što se reflektuje ne samo na leksičkom, 
već i na sintaksičkom nivou (Klikovac 2004: 8–9; Tyler 2012: 21). 

Kako navode Kroft i Kruz (Croft & Cruse 2004: 2–3), jedna od glavnih hipoteza kognitivne 
lingvistike je da znanje jezika proizilazi iz jezičke upotrebe, pa je tako gramatika kognitivna organiza-
cija jezičkog iskustva. Gramatika je u osnovi simbolička, dok rečnik, morfologija i sintaksa ne stoje u 
opoziciji, već čine kontinuum simboličkih struktura (Langacker 2014: 194). Takvo simboličko viđenje 
gramatike prema Lanakeru (2014: 199) podrazumeva da svi elementi i konstrukti koji se koriste u gra-
matičkom opisu moraju nositi smisao, poput leksičkih jedinica. Iz toga sledi da se jezik sastoji od orga-
nizovanog seta spojeva forme i značenja sa komunikativnom funkcijom, koji su međusobno simbolički 
povezani2. 

Kognitivističke pristupe jeziku objedinjuje pretpostavka da je čovekova sposobnost da nauči i 
koristi  jezik integralni deo njegovih saznajnih sposobnosti (nasuprot generativističkom shvatanju) i 
da zbog toga jezik i njegovu upotrebu treba proučavati neodvojivo od drugih kognitivnih sposobnosti. 
Najviše argumenata za tezu da su izvori jezičkog značenja u telesnom iskustvu čoveka nađeno je upravo 
u okviru proučavanja metafore (i kasnije metonimije) kao mehanizma mišljenja. Pomoću njih se sazna-
je stvarnost i prenose znanja iz jedne pojmovne oblasti u drugu, pri čemu važnu ulogu ima ikoničnost 
jezičkih izraza i postojanje određenog broja osnovnih imaginativnih shema koje su zajedničke za veći 
broj metafora (Piper 2006:12–13).

Posebna pažnja u okviru kognitivnolingvističkog pristupa usmerava se na slikovno-shematski 
sadržaj predloga, kao i na njihovo metaforičko širenje značenja. Jedan od prvih značajnih radova koji 
se bavi polisemijom predloga u engleskom jeziku (predlogom over) objavljuje Brugmanova 1988. go-
dine (Brugman 1988). Saznanja Brugmanove na nemački jezik primenjuje Belavia (Bellavia 1996) u 
istraživanju semantike etimološki bliskog predloga über. Kako prefiksi nemačkog jezika, istorijski po-
smatrano, vode poreklo od predloga i nose primarno prostorno značenje, ispitivanje polisemije predloga 
polazište je i za istraživanje prefiksalnih glagola.

Važna komponenta kognitivnolingvističkog pristupa je bazičnost konkretnih, prostornih znače-
nja, od kojih se izvode apstraktna značenja, i to najčešće mehanizmom metafore – metaforom se ap-
straktne oblasti ljudskog iskustva predstavljaju i strukturiraju kao konkretne (kao prostor, kretanje itd.) 
(Klikovac 2004: 169). Ključnim delom koje je utemeljilo teoriju pojmovne metafore smatra se publika-
cija Dž. Lejkofa (George Lakoff) i M. Džonsona (Mark Johnson) Metafore naše nasušne (Methaphors 
We Live By) iz 1980. godine. Metafora se u okviru tog pristupa (Lakoff & Johnson 1980: 5–6; Klikovac 
2004: 11) definiše kao sistematsko pojmovno preslikavanje koje omogućava razumevanje jednog poj-
movnog domena (obično apstraktnog) uz pomoć drugog pojmovnog domena (obično konkretnog). Iako 
se reflektuju u jeziku, pojmovne metafore nisu samo jezički mehanizam – one oblikuju naše opažanje, 
mišljenje i delanje (Lakoff & Johnson 1980: 3–6). 

Lejkof i Džonson (1980) razlikuju tri vrste pojmovnih metafora: strukturne, orijentacione i on-
tološke metafore. U fokusu ovog rada su orijentacione pojmovne metafore, koje se zasnivaju na našoj 

2  Više o tzv. modelu jezika zasnovanom na upotrebi (usage-based model) v.  Langacker 1990; Croft &Cruse 2004; Tomasello 
2000.
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orijentaciji u prostoru. Izvorni domeni su prostorni odnosi npr. gore-dole, napred-nazad, unutra-napolje 
i sl. Primera radi, pozitivno se konceptualizuje kao pozicionirano gore, a negativno kao dole, što je 
vidljivo i u sledećim metaforama: SREĆA JE GORE/TUGA JE DOLE (Pao je u depresiju.); SVESNO JE GORE/
NESVESNO JE DOLE (Pao je u komu/u san/utonuo je u san); RACIONALNO JE GORE/EMOCIONALNO JE 
DOLE (Nije mogao da se izdigne iznad svojih emocija.) (Lakoff & Johnson 1980: 15–17). 

Autori ukazuju na postojanje iskustveno utemeljenih preslikavanja, poput VIŠE JE GORE u primeru 
Cene su porasle. U navedenoj metafori VIŠE JE GORE, subjektivni sud o količini konceptualizacije se 
uz pomoć čulno-motornog iskustva vertikalnosti. Ta povezanost između količine i vertikalnosti potiče 
od njihove korelacije u svakodnevnom iskustvu (npr. dosipanje vode u čašu – podizanje nivoa vode). 
Autori se pozivaju na K. Džonsona (Johnson, C. 1997), za koga u ranoj fazi razvoja takve korelacije 
predstavljaju slučajeve „stopljenosti“ – ne pravi se razlika u opažanju npr. količine i vertikalnosti, već se 
posmatraju združeno, „stopljeno“. Nakon stadijuma „stopljenosti“ sledi stadijum „razlučivanja“, kada 
se domeni koji su prethodno bili istovremeno aktivni razdvajaju na metaforički izvorni i ciljni domen. 
Prema Grejdiju (Grady 1997), posle perioda stopljenosti, združenost, kao npr. između VIŠE i GORE, 
sačinjava međudomensko preslikavanje između čulno-motornog pojma vertikalnosti (izvorni domen) i 
subjektivnog suda o količini. Konvencionalne jezičke metafore poput navedene Cene su pale zapravo 
su sekundarne manifestacije primarnog međudomenskog preslikavanja (Lakoff & Johnson 2014a: 276). 

U jeziku se, a onda i u metaforama, reflektuju ne samo mentalni procesi, već i kulturno iskustvo, 
slika sveta i specifičnost određene kulture (Radden 1994: 74). Iako mnoge metafore mogu imati status 
univerzalnih metafora, kulturni modeli imaju bitan udeo u njihovom kulturnospecifičnom oblikovanju 
(Kövecses 2003: 183). Kako Lejkof i Džonson (Lakoff & Johnson 2014a: 300) objašnjavanju, značajan 
deo kulturnog znanja poprima oblik konvencionalnih mentalnih slika i znanja o tim slikama. Iz toga 
sledi da jezičke razlike mogu proizilaziti iz razlika u konvencionalnim mentalnim slikama. Smatramo 
da bi u interkulturnoj nastavi stranog jezika bilo veoma podsticajno tematizovati jezičke razlike upravo 
kao posledicu specifičnosti metaforičke konceptualizacije kulturnih zajednica.

Značaj metaforičkih procesa u učenju, usvajanju i nastavi drugog jezika počinje intenzivnije da 
se proučava tek krajem prošlog veka, paralelno sa ubrzanim razvojem kognitivne lingvistike. Veliki do-
prinos pružile su sledeće publikacije: Beißner 2002; Bellavia 1997, 2007; Boers & Demecheleer 1998; 
Boers 2000; Boers & Lindstromberg 2006, 2008a; Condon & Kelly 2002; Condon 2008; Dirven 1989, 
2001; Holme 2003, 2009; Kovecses & Szabo 1996; Kurtyka 2001; Lazar 1996; Littlemore 2011; Meex 
& Mortelmans 2002; Putz et al. 2001; Queller 2001; Radden 1989, 1994; Rudzka-Ostyn 1988, 2003; 
Suñez Muñoz 2013; Taylor 1993 i Tyler & Evans 2004.3 Mnogi autori u ovom polju (npr. Littlemore & 
Low 2006) bave se razvojem metaforičkog razmišljanja  i metaforičke kompetencije kao aspektom sveu-
kupne jezičke kompetencije i njihovom ulogom u usvajanju vokabulara drugog jezika. Litlmorova i Lou 
(Littlemore & Low 2006: 289) naglašavaju da metaforička kompetencija doprinosi razvoju svih sfera 
komunikacione kompetencije4 – gramatičke, tekstualne, ilokucione, sociolingvističke i strategijske. Ako 
je metafora mehanizam mišljenja, znači da je sposobnost razumevanja i produkovanja prenesenih zna-
čenja bitan element i u učenju, usvajanju i nastavi drugog jezika. 

1.2. Pojmovne metafore u učenju, usvajanju i nastavi prefiksalnih glagola nemačkog kao stranog 
jezika 

Prefiksalni glagoli zauzimaju važno mesto u razvoju metaforičke kompetencije jer se njihova 
apstraktna značenja mogu posmatrati kao „leksikalizovane metafore“. Kevečeš (Kövecses 2002: 31) na 
„sklali konvencionalnosti“ razlikuje dva ekstrema u procesu razvoja metafora – inovativne i leksikali-

3  Za pregled istraživanja primene metafore i metonimije u usvajanju opšteg vokabulara i idiomatizovanih spojeva v. Boers & 
Lindstromberg 2008.

4  Litlmorova i Lou primenjuju  Bahmanov model komunikacione kompetencije (Bachman, L. F. (1990). Fundamental 
Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford University Press.).
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zovane metafore. Kada metafora dobije status leksikalizovane, percipira se kao jedinica standardnog 
leksikona, a ne kao metaforički izraz i ne razlaže se na sastavne komponente radi generisanja ukupnog 
značenja. Dodatna otežavajuća okolnost za učenje i usvajanje L2 je to što leksikalizovane metafore za 
neizvornog govornika mogu imati status inovativne metafore, sve dok se ne etabliraju u individualnom 
rečniku kao leksikalizovane metafore sa „uobičajenim“ značenjem (isp. Koch 2010: 36–39). 

Prefiksalni glagoli veoma su frekventni i produktivni u savremenom nemačkom jeziku (Kühn-
hold & Wellmann 1973). Uprkos tome, germanistička literatura i lično iskustvo u nastavi navode nas na 
zaključak da su neretko izvor frustracija u učenju nemačkog kao L2. Kao mogući razlog vidimo veoma 
razvijenu polisemiju prefiksalnih glagola. Susrećući se sa njihovim razuđenim značenjima, učenici do-
življavaju prefiksalne glagole kao arbitrarne spojeve prefiksa i bazičnog glagola i ne pribegavaju analizi 
značenjskih komponenti. Razloge treba tražiti i u nastavnoj praksi. Ukoliko predavači ne uvode pre-
fiksalne glagole uz referisanje na semantiku sinonimnih predloga, učenici ne moraju nužno biti svesni 
funkcije prefiksa kao semantičkog modifikatora. 

 Smatramo da je u nastavi nemačkog kao stranog jezika važno ukazivati na motivisanost i meha-
nizme izvođenja apstraktnih značenja glagola sa razdvojnim prefiksima, a primena pojmovne metafore 
pruža mogućnost za demonstriranje jezičke upotrebe kao sistemski motivisane. Polazimo od pretpo-
stavke da osvetljavanje orijentacionih pojmovnih metafora u prefiksalnim glagolima nemačkog jezika 
sa apstraktnim značenjem može olakšati učenje i usvajanje ove klase glagola i smanjiti potrebu za me-
morisanjem bez razumevanja načina funkcionisanja prefiksa na nivou sistema. Kako uloga pojmovne 
metafore u učenju i usvajanju prefiksalnih glagola nemačkog jezika nije još uvek dovoljno ispitana, pod-
staknuti smo studijama o učinku primene kognitivnolingvističkog pristupa i teorije pojmovnih metafora 
u nastavi fraznih glagola engleskog kao stranog jezika (npr. Kovecses & Szabo 1996; Boers 2000). Ova 
opsežna istraživanja potvrđuju tezu da analiziranje metafora u idiomatizovanim značenjima aktivira 
kompleksnije kognitivne procese, te pospešuje učenje i usvajanje fraznih glagola u engleskom jeziku. 
Bors i Lindštrombergova (Boers & Lindstromberg 2006) takođe dokazuju pozitivan uticaj podizanja 
svesti o pojmovnim metaforama na usvajanje vokabulara L2. Oslanjajući se na rezultate pomenutih 
istraživanja, pretpostavljamo da se u učenju i usvajanju prefiksalnih glagola nemačkog jezika mogu po-
stići bolji rezultati ukoliko se učenicima predstavi semantička mreža prefiksa i sinonimnog predloga, te  
osvetle mehanizmi stvaranja metaforičkih prenosa u širenju značenja. Podstrek za istraživanje nalazimo 
i u kognitivnolingvističkoj studiji Rucka-Ostinove (2003), posvećenoj fraznim glagolima engleskog je-
zika. Rucka-Ostinova analizira pojmovne metafore kao mehanizam izvođenja apstraktnih, neprostornih 
značenja fraznih glagola engleskog jezika i izlaže konkretne predloge primene kognitivnolingvističkog 
pristupa u nastavi engleskog kao stranog jezika.

U nastavku rada prvo ćemo predstaviti značenjsku mrežu prefiksa auf- u savremenom nemačkom 
jeziku na osnovu podataka u Digitalnom rečniku nemačkog jezika (DWDS). Zatim ćemo pokušati da pri-
menimo zapažanja Lejkofa i Džonsona (1980: 14–21) o engleskoj partikuli up5 i  da utvrdimo u kojoj se 
meri ona mogu odnositi na prefiksalne glagole sa korespondentom auf- u nemačkom jeziku. Proveriće-
mo hipotezu da su u osnovi apstraktnih značenja (ciljnih domena) glagola sa prefiksom auf- orijentaci-
one pojmovne metafore koje se zasnivaju na slikovnoj shemi VERTIKALNOSTI (orijentaciji GORE-DOLE). 
Analiza bi trebalo da pokaže sistematičnost u izvođenju apstraktnih značenja od prototipičnog, primarno 
lokativnog značenja mehanizmom pojmovne metafore i da ukaže na potencijal primene kognitivnolin-
gvističkog pristupa u nastavi nemačkog kao stranog jezika.

5  Glagoli sa razdvojnim prefiksom (predloškom glagolskom partikulom) u savremenom nemačkom jeziku načelno 
funkcionišu po istim principima kao i frazni glagoli savremenog engleskog jezika (Olsen 1996; Bellavia 1996), 
što se dovodi u vezu sa činjenicom da je u partikuli inkorporirano predloško/priloško značenje istog porekla:  
(„auf“, u: Pfeifer, W. et al. (1993).  Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer 
überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. https://www.dwds.de/wb/auf) [pristupljeno 9.8.2019.]

https://www.dwds.de/wb/auf
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2. ZNAČENJA PREFIKSA AUF- I ANALIZA POJMOVNIH METAFORA U 
APSTRAKTNIM ZNAČENJIMA GLAGOLA SA PREFIKSOM AUF-

Pre ispitivanja prisutnosti pojmovnih metafora u apstraktnim značenjima prefiksalnih glagola sa 
komponentom auf- i izvođenja zaključaka o potencijalnoj koristi primene teorije pojmovnih metafora 
u nastavi, neophodno je predstaviti semantičke klase glagolskih tvorenica sa prefiksom auf- koje su 
navedene u relevantnim izvorima, na osnovu čega se mogu vršiti poređenja sa rezultatima naše analize. 
U Digitalnom rečniku nemačkog jezika (DWDS – Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache6) izdvo-
jene su sledeće sememe prefiksa auf-:

1) Kretanje ka gore (npr. aufsteigen (po)peti se’, aufrichten ’uspraviti/uspravljati (se)’)
2) Kretanje ka dole (npr. auftreten ’stupiti/stupati, nastupiti/nastupati, pojaviti se/pojavljivati se’, 

aufbürden ’natovari(va)ti’)
3) Horizontalno kretanje (npr. (auf ein Auto) auffahren ’sudariti se’, aufprallen ’udariti, tresnuti, 

sudariti se’)
4) Stanje mirovanja (npr. aufbehalten (Hut) ’zadrža(va)ti (šešir na glavi)’, aufbleiben ’osta(ja)

ti budan’)
5) Otvaranje (npr. aufschneiden ’raseći/rasecati’, aufmachen ’otvoriti/otvarati’)
6) Umnožavanje, nagomilavanje (npr. aufhäufen ’nagomila(va)ti’, aufstauen ’naređati, naslaga-

ti’)
7) Rezultat/dovršavanje radnje (npr. aufessen ’pojesti’, aufmuntern ’razveseliti, oraspoložiti’)
8) Ponavljanje radnje (npr. aufwärmen ’podgrejati’, auffrischen ’osvežiti/osvežavati’)
9) Prestanak radnje (npr. aufgeben ’odusta(ja)ti’, aufheben ’ukinuti/ukidati’)

Ako posmatramo značenjsku mrežu prefiksa auf-, predstavljenu u Digitalnom rečniku nemačkog 
jezika (DWDS), možemo predvideti mnoštvo potencijalnih poteškoća sa kojima bi učenik bio konfron-
tiran pri samostalnom pretraživanju značenja ovog prefiksa. Već kod prvog i drugog značenja prefiksa 
auf- primećujemo enantiosemiju (kretanje ka gore; kretanje ka dole). Dalje, zapažamo da se u okviru 
jedne sememe navode značenjske varijante između kojih je teško uvideti semantičku vezu, a nekad 
i vezu sa primarnim značenjem. Primera radi, glagol aufbleiben (‘ostati budan’) dat je kao ilustraci-
ja značenjske podvarijante četvrte sememe (’stanje mirovanja’) – ‘nalaziti se u uspravnom položaju’, 
pored značenjske podvarijante ’nalaziti se na nečemu’ (npr. aufbehalten (Hut)).7 Bez svesti o mehaniz-
mu pojmovne metafore, učenik bi mogao imati problema pri uspostavljanju veze između prenesenog 
i primarnog značenja (kao npr. kod glagola aufheitern ‘koga oraspoložiti, razveseliti’, koji je ponuđen 
kao ilustracija sedme sememe – ‘rezultat/dovršavanje radnje’). Pretpostavljamo da bi otkrivanje uloge 
pojmovnih metafora potpomoglo razumevanje načina funkcionisanja prefiksa auf- na nivou sistema, ali 
i da bi upućivanje učenika na sistemsko pojavljivanje pojmovnih metafora u izvedenim, apstraktnim 
značenjima prefiksalnih glagola uopšte pozitivno uticalo na organizovanje i učenje vokabulara nemač-
kog jezika.

Stoga ćemo u nastavku predstaviti sve pojmovne metafore koje smo identifikovali analizirajući 
glagole sa prefiksom auf-. Građu za kvalitativnu analizu čine glagoli sa prefiksom auf- iz štampane 
verzije deskriptivnog opšteg jednojezičnog rečnika (jednotomnika) Duden, Deutsches Universalwör-
terbuch (2011). Dudenov rečnik odabran je kao jedan od najpouzdanijih rečnika savremenog nemačkog 
jezika, koji pruža reprezentativan uzorak za istraživanje. Od ukupno 423 glagola oduzeto je 111 kod ko-

6  DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und 
Gegenwart, hrsg. v. d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, https://www.dwds.de/wb/auf [pristupljeno 
9.8.2019.]

7  Za značenjske varijante semema v. DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Das Wortauskunftssystem zur 
deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart, hrsg. v. d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, 
https://www.dwds.de/wb/auf [pristupljeno 9.8.2019.]

https://www.dwds.de/wb/auf
https://www.dwds.de/wb/auf
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jih nije navedeno nijedno apstraktno8 značenje, tako da je konačni korpus za analizu činilo 312 glagola 
sa prefiksom auf-. Glagoli kod kojih je navedeno isključivo konkretno značenje nisu uračunati u korpus, 
uprkos našoj pretpostavci da bi u drugačijem tipu korpusa (npr. u usmenom korpusu) bili potvrđeni pri-
meri upotrebe u prenesenom, apstraktnom značenju. Nisu uzeti u obzir ni oblici participa I i participa II, 
već samo infinitiva (I). Analizirali smo pojedinačna apstraktna značenja glagola iz korpusa kako bismo 
ustanovili da li su orijentacione pojmovne metafore9 prisutne kao mehanizam polisemije. Potvrđeno je 
sledećih deset pojmovnih metafora, koje smo ilustrovali primerima10 ekscerpiranim iz korpusa.

1) DOBRO JE GORE/SREĆNO JE GORE 
Ova metafora ima fizičku osnovu – uspravljen položaj tela povezan je sa pozitivnim emocional-

nim stanjem. Izvedeno značenje prefiksa auf- ilustruje ideju da naše fizičko iskustvo uslovljava per-
cipiranje gornjeg pola vertikalne ose kao pozitivnog, te se mehanizmom orijentacione metafore ovo 
iskustvo prenosi i u apstraktne domene (Lakoff & Johnson 1980: 14–21).

1a) aufheitern  ’jemanden, der bedrückt ist, froher, heiterer stimmen’ 
Vielleicht heitert sie ein Spaziergang etwas auf. (Možda će je šetnja malo razveseliti.) 
1b) aufmöbeln  ’jemandem aus einer gedrückten Stimmung o. Ä.  heraushelfen’ 
Dein Besuch hat ihn aufgemöbelt. (Tvoja poseta ga je oraspoložila.)

2) SVESNO JE GORE 
Fizičku osnovu metafore čini iskustvo uspravnog položaja tela u stanju budnosti. Izvorni domen 

je prostorno, prototipično značenje, koje upućuje na promenu položaja tela, uspravljanje (uglavnom kod 
intranzitivnih glagola) (isp. Lakoff & Johnson 1980: 15).

2a) aufgehen ’jemandem zu Bewusstsein kommen, klar werden’  
Ihr geht die Tragweite dieses Geschehens nicht auf.  
(Ona nije još uvek svesna posledica ovog događaja.) 
2b) aufdämmern ’jemandem klar werden’  
Dämmert dir immer noch nicht auf, warum er das gesagt hat? (Da li ti i dalje nije jasno zašto 
je on to rekao?) 

3) AKTIVNO JE GORE
Ova metafora izvedena je od metafore SVESNO JE GORE. Prefiks auf- može da ukazuje na naglu 

promenu stanja, iz mirovanja u aktivnost. Primećeno je da grupa glagola motivisana metaforom AKTIV-
NO JE GORE nosi značenjske komponente iznenadne promene stanje, početka radnje kratkog trajanja, što 
implikuje da je prefiks u navedenim slučajevima sredstvo za izražavanje načina vršenje radnje (nem. 
Aktionsart, f.). 

3a) aufleuchten ’plötzlich, für kurze Zeit leuchten’ 
Ihre Augen leuchteten freudig auf. (Oči joj radosno zasijaše.) 
3b) auflachen ’plötzlich, kurz lachen’ 
Sie antwortete hell auflachend. (Odgovorila je veselo se nasmešivši.)

4) ZRAVLJE I ŽIVOT SU GORE
Lejkof i Džonson (1980: 15) navode da metafora ZDRAVLJE I ŽIVOT SU GORE ima fizičku osnovu: 

bolest i smrt vezuju se za horizontalan položaj tela, nasuprot uspravljenom položaju koji ukazuje na 
vitalnost.

4a) aufleben ’neue Lebenskraft bekommen und dies erkennen lassen’ 
Sie lebt sichtlich auf. (Vidno se oporavlja.)

8  Apstraktnim značenjem u ovom radu smatramo svako izvedeno neprostorno značenje.
9  Metafore su formulisane u skladu sa sledećim izvorima: Lakoff & Johnson 1980; Hampe 2000; Klikovac 2004.
10  Svi su primeri, uz neznatne izmene,  preuzeti iz rečnika Duden,  Deutsches Universalwörterbuch (2011) i prevedeni od strane 

autora. Objašnjenja značenja navedena pod jednostrukim navodnicima takođe su preuzeta iz rečnika „Duden,  Deutsches 
Universalwörterbuch“ (2011).
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4b) aufrappeln ‘einen Zustand von Schwäche, Krankheit mit Anstrengung, Energie überwinden’
Ihm ging es eine Zeit sehr schlecht, aber jetzt hat er sich wieder aufgerappelt.  
(Jedno vreme mu je bilo vrlo loše, ali sada se opet pridigao.)

5) KONTROLA I MOĆ SU GORE 
Metafora KONTROLA I MOĆ SU GORE motivisana je prototipičnim primerom borbe – jači je na 

vrhu (gore) (Lakoff & Johnson 1980: 15). Primetili smo da sememe jedne grupe glagola sa prefiksom 
auf- koje su motivisane ovom metaforom drži na okupu ista značenjska komponenta: jemandem (dat.) 
etwas auf-X-en  ’nekome učiniti nešto protiv njegove volje (objekta u dativu)’ (primer 5a). Iako metaforu 
smatramo osnovnim mehanizmom semantičkog prenosa, moramo se složiti sa Knoblohovim (Knobloch 
2009: 546) zapažanjem da novi glagoli nastaju i putem analogije sa modelom, npr. po uzoru na  jeman-
dem etwas aufdrängen (‘nekome nešto nametnuti’). 

5a) aufladen ’eine Last auf jemanden/jemandem/sich packen’
Er lud seinen Mitarbeitern zu viel Arbeit auf. (Natovario je kolegama mnogo posla.)
5b) aufpassen ‘beaufsichtigend auf jemanden, etwas achthaben, um einen Schaden zu verhin-
dern oder zu verhüten’ 
Heute passt die Babysitterin auf die Kinder auf. (Danas bejbisiterka čuva decu.)

6) VIŠE JE GORE
Ova metafora ima takođe fizičku osnovu: dodavanjem objekata ili materija povećava se njihov 

nivo u sadržatelju. Po uzoru na osu vertikalnosti (pozitivan pol je gore, a negativan dole), poimamo i 
kretanje ka većem stepenu u apstraktnom domenu (kvalitet, cene, znanje, osećanja itd.) (Lakoff & Jo-
hnson 1980: 15–16).

6a) aufhübschen ‘hübscher, anziehender machen; verschönern’ 
Du hast dich aber aufgehübscht! (Baš si se doterala!)  
6b) aufschlagen ‘sich als, im Preis erhöhen’ 
Die Miete hat um 10% aufgeschlagen. (Cena stanarine je porasla za 10% .)

7) ZAVRŠENA RADNJA/REZULTAT JE GORE
Metafora VIŠE JE GORE polazište je za metaforu ZAVRŠENA RADNJA JE GORE – dosezanje granice 

u vertikalnoj ili horizontalnoj orijentaciji (Lakoff & Johnson 1980: 15–21).   
7a) aufbrauchen ‘ganz, bis auf den letzten Rest verbrauchen’ 
Seine Energie ist aufgebraucht. (Energija mu je iscrpljena.) 
7b) aufsagen ’etwas (ein Verhältnis, in dem man zu jemandem steht) für beendet erklären und 
sich für die Zukunft nicht mehr daran gebunden fühlen’ 
Er hat ihm den Gehorsam aufgesagt. (Otkazao mu je poslušnost.)

8) VIDLJIVO JE GORE 
Fizičku osnovu ove metafore Lejkof i Džonson (Lakoff & Johnson 1980: 16) objašnjavaju na 

sledeći način: ako se entitet približava čoveku, ili čovek entitetu, taj entitet se čini većim, približava se 
vidnom polju – podiže se do nivoa očiju. 

8a) aufzeigen ‘deutlich zeigen, nachweisen, demonstrieren, darlegen‘ 
Er zeigte auf, wie groß die Umweltschäden sein würden.  
(Jasno je predstavio potencijalnu štetu po životnu sredinu.) 
8b) auftauchen ‘aufkommen, auftreten’ 
Viele Probleme tauchten auf. (Pojavili su se mnogi problemi.)

9) DRUŠTVENI STATUS JE GORE
Status korelira sa društvenom/fizičkom moći (MOĆ JE GORE), tako da ova metafora ima društvenu 

i fizičku osnovu (Lakoff & Johnson 1980: 16). 
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9a) aufschauen ‘jemanden verehren’ 
Er ist eine Person, zu der man aufschauen soll. (On je osoba na koju se treba ugledati.) 
9b) aufwerten ‘dem Wert nach verbessern, den Wert von etwas erhöhen’ 
Seine Stellung in der Gesellschaft wurde deutlich aufgewertet.  
(Njegov položaj u društvu se znatno poboljšao.)

10) RACIONALNO JE GORE
Metafora RACIONALNO JE GORE zasnovana je fizički i kulturološki: čovekov racio smatra se onim 

što ga izdiže iznad fizičkog okruženja i pruža kontrolu. Metafora KONTROLA JE GORE aktivira metaforu 
ČOVEK JE GORE, iz koje sledi i RACIONALNO JE GORE (Lakoff & Johnson 1980: 17).

10a) aufraffen sich ‘sich zu etwas überwinden’ 
Er hat sich zu einer Entscheidung aufgerafft. (Naterao se da donese odluku.) 
10b) aufschwingen sich ‘sich zu etwas aufraffen’ 
Endlich hast du dich zu einem Brief aufgeschwungen.  
(Konačno si se nakanio da napišeš pismo.)

Treba istaći jedan od primera visoko frekventnih glagola kod kojih su značenjske varijante mo-
tivisane premda različitim, ali sistemski povezanim orijentacionim metaforama (izdvojeno je prvih pet 
semema glagola aufkommen):

aufkommen 
1) ‘(unvermutet) entstehen’ – (neočekivano) nastati: ZAVRŠENA RADNJA/REZULTAT JE GORE

Es kamen Gerüchte auf, er wolle zurücktreten. (Pojavile su se glasine da hoće da se povuče.)
2) ‘für etwas tätige Verantwortung tragen‘ – snositi odgovornost za nešto:  KONTROLA JE GORE

Die Polizei kommt für die Sicherheit der Stadt auf. (Policija snosi odgovornost za bezbednost 
grada.)

3) ‘jemandem gleichkommen; an jemanden heranreichen‘  – biti nekome ravan, dorasti nekome: 
DRUŠTVENI STATUS JE GORE

Er kann dir nicht aufkommen. (On ti nije dorastao.)
4)  ‘wieder gesund werden’ – ozdraviti, oporaviti se: ZDRAVLJE JE GORE

Sie leidet an einer so schweren Krankheit, dass sie vielleicht nicht mehr aufkommen wird. (Ona 
boluje od jedne toliko teške bolesti, da se možda neće oporaviti.)
5) ‘entdeckt werden, bekannt werden, herauskommen’ – biti otkriven, izaći na videlo: VIDLJIVO 

JE GORE
Der Schwindel kam endlich auf. (Prevara je konačno izašla na videlo.)

Sprovedena analiza potvrđuje da je prostorni domen izvor semantičkih proširenja ka neprostor-
nim domenima mehanizmom pojmovne metafore i podržava tezu Lejkofa i Džonsona (1980: 14) da su 
metaforičke orijentacije utemeljene u fizičkom i kulturnom iskustvu jezičke zajednice. Rezultati analize 
upućuju na zaključak blizak Lejkofu i Džonsonu (1980: 17–18) da je većina fundamentalnih koncepata 
organizovana pomoću prostornih metafora. Možemo zapaziti koherentnost i sistemsku motivisanost 
metaforičkih koncepata, u čemu vidimo potencijal za primenu analize pojmovnih metafora u nastavi 
nemačkog kao stranog jezika. 

3. IMPLIKACIJE ZA NASTAVU NEMAČKOG KAO STRANOG JEZIKA

Znajući da procesi metaforizacije igraju važnu ulogu u oblikovanju apstraktnih koncepata, sma-
tramo da je neophodno da se metafora u jeziku prezentuje postupno i već na početnim nivoima, kako 
bi se kod učenika postepeno razvijala svest o višeznačnosti jezičkih jedinica, metaforičkim prenosima i 
uopšte o načinu funkcionisanja apstraktnog jezika.
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Prema Zajedničkom evropskom okviru za jezike (CEFR), ovladavanje metaforičkim jezikom po-
javljuje se tek u opisu jezičke kompetencije od nivoa B2 do C2 (Trim et al. 2001: 110), što nas navodi 
na zaključak da ne postoje smernice za planski, kontinuirani razvoj metaforičke kompetencije. Uloga 
metafora se u smernicama Zajedničkog evropskog okvira ne uključuje u opis gramatičke kompetencije 
(Trim et al. 2001: 113), iako mnogi gramatički odnosi takođe počivaju na metaforičkim prenosima i, po-
zivajući se na postulate gramatike konstrukcija11, napominjemo da se ne može jasno razgraničiti leksička 
kompetencija od gramatičke, a to je naročito vidljivo kod prefiksalnih glagola. Ako ne postoje jasne 
granice između leksikona i gramatike, sledi da se u nastavi stranog jezika isti modeli i principi mogu 
primenjivati u analizi leksičkih, morfoloških i npr. sintaksičkih obrazaca, pa tako i prefiksalnih glagola, 
koji se ne mogu posmatrati ni kao isključivo sintaksički, a ni leksički fenomen. 

U skladu sa tim, predlažemo da se učenici podstiču na iznalaženje sličnosti i razlika sa prvim 
jezikom u pogledu metafora i ustrojstva mentalnog leksikona, pod pretpostavkom da sličnosti u orga-
nizaciji metaforičkih prenosa mogu proizvesti pozitivan transfer i olakšati učenje i usvajanje drugog 
jezika. Ako se učenici osposobe da razumeju mehanizam metaforičkog prenosa, mogli bi biti uspešniji 
ne samo u receptivnim veštinama, u razumevanju nepoznatog vokabulara, već i pri samostalnom gra-
đenju oblika koji nisu deo inputa. Uspeh u samostalnom formiranju konstrukcija na stranom jeziku uz 
oslanjanje na mentalni leksikon prvog jezika vidimo kao potencijalni motivišući faktor. Budući da se, 
prema rečima Vajningera (2013: 11), kulturnospecifični elementi odslikavaju u kognitivnim procesima 
metaforizacije, uočavanje međujezičkih razlika u metaforičkoj konceptualizaciji L2 i L1 moglo bi omo-
gućiti dublje razumevanje jezika i potpomoći razvoj tolerancije za međujezičke, a neretko i kulturološke 
razlike. Bajsnerova (Beißner 2002: 148) navodi da učenici obično nisu svesni metaforičke motivisanosti 
prvog jezika, a da bi se razvila metaforička kompetencija u L2, moraju se isprva prepoznati metafore 
kao sastavni deo L1. Time se učenik osposobljava da se samostalno kognitivno približi ciljnom jezi-
ku, razotkrije metaforičke procese i sa razumevanjem integriše nove značenjske strukture u postojeće 
znanje (Beißner 2002: 148). Osim toga, iznosimo pretpostavku da znanje o metaforama ne produbljuju 
razumevanje samo L2, već i drugih jezika (L3, L4). Tako je, na primer, frazni glagol engleskog jezika to 
give up, govornik je mogao usvojiti ne promišljajući o semantici sastavnih komponenata i metaforičkim 
procesima koji su prethodili leksikalizaciji. Tek pri susretanju sa korespondentom u nemačkom jeziku, 
prefiksalnim glagolom aufgeben, može postati svestan iste leksičke strukture i metaforičkih prenosa kod 
glagola u engleskom jeziku i tako uspostaviti čvršće značenjske veze između L1, L2 i L3. 

Prethodno izneseni argumenti navode nas na razmimoilaženje sa konceptom implicitnog prezen-
tovanja konstrukcija u nastavnom procesu. Pružanje eksplicitnih objašnjenja neće biti od koristi za sve 
učenike, shodno različitim stilovima učenja, individualnim biološkim i afektivnim faktorima  učenja, 
ali, posmatrano sa kognitivističkog stanovišta, može doprineti boljem strukturiranju informacija koje 
čine znanje jezika. Ne treba kod svake konstrukcije insistirati na rasvetljavanju semantičkih prenosa, 
zalazeći u etimologiju, ali se zalažemo za ukazivanje na vezu između jezika i mišljenja, a metafore su, 
kako smo prethodno objasnili, prvenstveno mehanizam mišljenja. U okviru kognitivnolingvističkog pri-
stupa metafora se shvata kao jedan od organizacionih principa čovekovog pojmovnog sistema (Klikovac 
2004: 10–11). Podizanje svesti o metaforama u jeziku ne znači da nastavnik treba težiti analiziranju svih 
prisutnih metafora u ciljnom vokabularu ili gramatičkoj strukturi, niti da učenicima eksplicitno pred-
stavlja postulate teorije pojmovnih metafora uz opterećivanje terminologijom, jer to nije svrsishodno. 
Ključno je da se učenik podstakne na refleksiju o jezičkom sistemu i da se senzibilizuje za fenomen poli-
semije, budući da prosečan učenik, iz našeg iskustva, tendira ka posmatranju leksema kao jednoznačnih 
jedinica vokabulara, primenjivih u svakom kontekstu. 
11   Gramatika konstrukcija obuhvata niz lingvističkih teorija kojima je zajedničko shvatanje da opis jezika mora počivati na 

opisu konstrukcija, a ne na zasebnom proučavanju leksičkih ili morfosintaksičkih fenomena. Konstrukcijom se smatra svaki 
spoj forme i funkcije, a leksikon i gramatika obrazuju kontinuum. U okviru gramatike konstrukcija razlikuju se tri glavne 
struje: 1) pristup blizak semantici okvira koji su razvili Filmor i Kaj (v. npr. Fillmore: 1985, 1988; Fillmore/Kay/O’Connor 
1988; Kay 1997; Kay & Fillmore: 1999); 2) kognitivnolingvistički motivisan pristup, čiji su najznačajniji predstavnici 
G. Lejkof (Lakoff 1987) i A. Goldberg (Goldberg 1995) i 3) tipološki motivisan pristup, blizak Lanakerovoj kognitivnoj 
gramatici, koji se označava i kao „radikalna gramatika konstrukcija“ (Croft 2001) (Fischer & Stefanowitsch 2006: 3–4).
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Ukoliko se nastavnik odluči za prevod leksičke jedinice, neophodno je da ukaže na komplek-
snost odnosa ekvivalentnosti i na pragmatička svojstva leksema. Primera radi, kod glagola aufbrezeln 
(‘doter(iv)ati se, srediti/sređivati se za posebnu priliku’) u rečniku „Duden, Deutsches Universalwör-
terbuch“  (2011) nailazimo na pragmatički komentar umgangssprachlich (razgovorno), što ukazuje na 
upotrebu u neformalnom registru. Navedeni prefiksalni glagoli srpskog i nemačkog jezika jesu kores-
pondenti na ravni denotacije, ali ne i u pogledu stilske raslojenosti. Neizostavno je ukazivanje na mogući 
kontekst davanjem primera upotrebe konstrukcije, bilo da se semantizacija odvija isključivo na ciljnom 
jeziku, bilo da je  uključen i L1 (ili L3, L4...). 

Oslanjajući se na teoriju prototipa, predlažemo da se isprva, u fazi prezentacije prefiksalnih gla-
gola, objasni osnovno, prostorno značenje, od kojeg se u vidu koncentričnih krugova obrazuju izvedena, 
apstraktna značenja. Pozivajući se na Holma (Holme 2004 prema Radić-Bojanić 2010b: 343), koji je 
ustanovio da učenici postižu bolje rezultate ukoliko im se u fazi semantizacije predstavljaju reči i izra-
zi koji potiču od jednog metaforičkog polja, pretpostavljamo da bi se i u slučaju prefiksalnih glagola 
nemačkog jezika ostvarili bolji rezultati ako bi se u nastavi prezentovali kao deo jednog metaforičkog 
skupa (npr. upotrebom asociograma). Holm (2004) dolazi do zaključka da učenici na ovaj način bolje 
pamte ciljni vokabular, a mi smatramo da bi to doprinelo i podizanju nivoa motivacije u učenju. Prema 
Holmovom shvatanju (Holme 2004 prema Radić-Bojanić 2010b: 343), apstraktna značenja polisemnih 
leksema treba uvoditi vraćanjem na primarno značenje i rasvetljavanjem metaforičkog prenosa. Važno 
je da se učenici osposobe da uspostave pojmovnu vezu između osnovnog i izvedenog značenja i pri-
mete pravilnost u javljanju metafore kao mehanizma polisemije, tako da mogu samostalno primenjivati 
ovaj postupak pri konfrontiranju sa nepoznatim vokabularom. Analiziranjem uloge metafora u izvođe-
nju apstraktnih značenja, učenici bi uvideli da i vokabular, kao i gramatika, funkcioniše po određenim 
principima, čije poznavanje može olakšati učenje (isp. Radić-Bojanić 2010b: 344). Prema rezultatima 
opsežnog istraživanja Radić-Bojanićeve (2010a: 204–210), uključivanjem analize pojmovnih metafo-
ra u nastavu engleskog kao stranog jezika, učenici postižu bolji rezultat u razumevanju metaforičkog 
značenja i leksike drugog jezika uopšte. Potvrđeno je da učenici zaista postepeno razvijaju sposobnost 
samostalnog primenjivanja postupaka u analizi metaforičkog značenja, što je pokazatelj visokog stepe-
na metaforičkog razmišljanja, a to se može smatrati jednim od glavnih ciljeva kognitivnolingvističkog 
pristupa u nastavi stranog jezika (isp. Radić-Bojanić 2010b: 344).

Ukoliko se u nastavi učenik senzibilizuje za uočavanje metafora u jeziku, tako da razume način 
funkcionisanja apstraktnog jezika, očekivano je postizanje višeg stepena učeničke autonomije. Stoga 
savetujemo da se učenik podstiče na samostalno formulisanje pretpostavki o pravilnostima u jezičkom 
sistemu, koje će proveravati i revidirati. U skladu sa tim, u fazi semantizacije, učenicima treba pružiti 
dovoljno vremena za interpretaciju značenja nepoznatih prefiksalnih glagola, kao i za pronalaženje mo-
gućih ekvivalenata/korespondenata na L1 u plenumu. Dekomponovanjem značenja prefiksalnog glagola 
učenici mogu induktivnim putem zaključivati o semantičkom potencijalu prefiksa i njegovoj funkciji 
semantičke modifikacije u konkretnoj upotrebi. Uz oslanjanje na Borsove (Boers 2000: 563) rezultate 
istraživanja, napominjemo da ulaganje kognitivnog napora pri pokušaju identifikacije izvornog domena 
podstiče kompleksniju kognitivnu obradu informacija, a to osigurava i bolje pamćenje konstrukcija. 
Promišljanje, aktivno bavljenje zadatkom i potraga za rešenjima iziskuju složenu kognitivnu obradu, te 
podstiču integrisanje novih elemenata u postojeće znanje jezika. 

Budući da se u okviru kognitivnolingvističkog pristupa ističe važnost konteksta u formiranju zna-
čenja, zalažemo se za primenu autentičnih tekstova u nastavi, što je u skladu i sa principima savremene 
komunikativno usmerene glotodidaktike. Vrstu teksta bi, naravno, trebalo birati u skladu sa nivoom 
jezičke kompetencije učenika. Tako se učenici ne bi susretali samo sa „tipičnim“ primerima jezičke 
upotrebe, već bi se senzibilizovali za različite tipove diskursa i razumevanje dinamične i fleksibilne 
prirode jezika u formiranju značenja (isp. Tyler 2012: 215–216). Na taj način bi mogli biti uspešniji u 
produkciji i recepciji manje prototipičnih konstrukcija i interpretiranju „izuzetaka“ u L2 kao sastavnog 
dela motivisanog sistema.
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Prefiksi zauzimaju važno mesto u tvorenju glagola, što je posebno vidljivo u dijastratski marki-
ranoj leksici (npr. u omladinskom žargonu). Ako je cilj nastave stranog jezika osposobiti učenika da 
vodi uspešnu komunikaciju unutar jezičke (i kulturne) zajednice, jasno je da se pod tim ne podrazumeva 
isključivo upotreba neutralne standardne leksike. Zato predlažemo primenu elektronskih korpusa12 u 
nastavi za istraživanje načina ispoljavanja semantičkog potencijala prefiksalnih glagola u autentičnom 
kontekstu, ali i, pre svega, radi razvijanja svesti o polisemiji, pragmatičkim svojstvima leksema, koloka-
bilnosti, sintaksičkoj kombinatorici itd. Korišćenje elektronskih korpusa omogućava naprednijim i zain-
teresovanim učenicima da ispituju tendencije u savremenom nemačkom jeziku, između ostalog, i kroz 
otkrivanje novih reči, kako etabliranih, tako i neetabliranih u leksikonu. Individualizmi (okazionalizmi 
i potencijalne reči) i neologizmi13 mogu nam pružiti značajne uvide u način funkcionisanja prefiksa jer 
se u njima odslikavaju previranja u leksičkom fondu i jezičke zakonitosti. Osim toga, elektronski kor-
pusi doprinose razvijanju učeničke autonomije u procesu učenju stranog jezika (Miličević & Samardžić 
2010). Savetujemo da se na nastavi stranog jezika insistira i na kontinuiranom razvoju leksikografske 
korisničke kompetencije, budući da nastavnik ne sme biti jedini izvor znanja o jeziku. Upotreba rečnika 
(naročito opštih jednojezičnika) pri otkrivanju značenja prefiksalnih glagola može osvestiti učenike da 
jedinice vokabulara u najvećem broju slučajeva nisu jednoznačne i navesti ih na samostalno zaključiva-
nje o ulozi metafore kao mehanizma polisemije. Inspirativno bi bilo uputiti učenike i na rečnike neologi-
zama nemačkog jezika. Ako pogledamo odrednice u rečniku neologizama „Neologismenwörterbuch“14 
na leksikografskom portalu „OWID“, možemo zapaziti znatan broj prefiksalnih glagola (poput neolo-
gizma zabeleženog devedesetih godina, pomenutog glagola aufbrezeln), što dodatno potvrđuje visoku 
produktivnost prefiksa u tvorbi glagola.

Kako je kod prefiksa izvorni domen prostorno značenje, autori predlažu da se u nastavi posveti 
pažnja vizualizaciji prototipične upotrebe konstrukcija. Bors (Boers 2000:563) je ustanovio da primena 
vizuelnih stimulusa u nastavi ima pozitivan efekat na strukturiranje i pamćenje jedinica vokabulara. 
Kondonova i Keli (Condon & Kelly 2002) su u nizu empirijskih istraživanja ispitivali učinak primene 
kognitivnolingvističke analize u nastavi fraznih glagola u engleskom jeziku (korišćena je pomenuta 
studija Rudcka-Ostinove 2003) i izneli podatak da vizualizacija znatno pospešuje razumevanje ulo-
ge glagolskih partikula (sa primarno prostornim značenjem) i njihovih semantičkih proširenja. Autori 
zaključuju da učenici nemaju koristi od implicitnog prezentovanja fraznih glagola bez vizuelne stimu-
lacije. Nasuprot tome, primećen je pozitivan efekat eksplicitnih instrukcija potpomognutih vizuelnim 
elementima. Bors i saradnici (Boers et al. 2008 prema Tyler 2012: 78–79) takođe sprovode seriju ekspe-
rimenata zarad utvrđivanja efekta kombinovanja vizuelne reprezentacije i davanja verbalnih objašnjenja 
u učenju idiomatizovanih spojeva engleskog kao L2. Prema rezultatima njihovih istraživanja, učenici 
postižu bolji uspeh u učenju i pamćenju idiomatizovanih konstrukcija ukoliko se one uvode pomoću 
vizuelne reprezentacije primarnog, konkretnog značenja, a ne na tradicionalni način, davanjem ekviva-
lenta. Uprkos tome, mišljenja smo da traganje za ekvivalentima u L1 može biti važan dodatni podsticaj 
za učenje, posebno ako se daju uočiti sličnosti u konceptualizaciji istih fenomena. Bors i saradnici su 
ispitivali i da li različito vreme uvođenja vizuelnih elemenata utiče na promenu rezultata. Ustanovljeno 
je da vizuelni stimulusi imaju bolji efekat ukoliko se prezentuju nakon verbalnog sadržaja (objašnjenja), 
dok u obrnutom slučaju mogu skretati pažnju sa verbalnih informacija. Najbolji efekat postiže se ako se 
vizualizacija primeni zajedno sa zadacima koji zahtevaju kognitivnu uključenost učenika (poput zadatka 
u eksperimentu – iznošenje pretpostavki o mogućem izvornom domenu svakog idiomatizovanog spoja). 

Oslanjajući se na rezultate sprovedenih istraživanja, zalažemo se za primenu vizuelnih elemenata 
koji ilustruju konkretno, prostorno značenje glagola sa razdvojnim prefiksima kao bazu za izvođenje 
apstraktnih značenja. Predlažemo, na primer, vežbe povezivanja prefiksalnih glagola apstraktnog zna-
čenja, upotrebljenih u autentičnim/semiautentičnim tekstovima, sa ponuđenim ilustracijama prototipič-
nog, prostornog značenja, koje bi odgovarale datom metaforičkom prenosu. Mogu se sprovoditi zadaci 

12  Za nemački jezik v. npr. „COSMAS II“ https://www.ids-mannheim.de/cosmas2/uebersicht.html [pristupljeno 14.10.2019.]
13  Upotreba termina individualizam (okazionalizam, potencijalna reč) i neologizam prema Dragićević 2018: 229.
14  NEOLOGISMENWÖRTERBUCH, I. D. S. http://www. owid. de. [pristupljeno 14.10.2019.]

https://www.ids-mannheim.de/cosmas2/uebersicht.html
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u okviru kojih bi učenik odabrao jedan razdvojni prefiks i napravio skup poznatih glagola sa tim pre-
fiksom, a onda ih međusobno upoređivao. Cilj je uviđanje semantičkih potklasa i metafora koje su u 
osnovi apstraktnih značenja. Zatim učenici mogu samostalno formulisati uočene značenjske podgrupe u 
plenumu i uz pomoć neverbalnih elemenata – npr. crteža, pantomime i sl. Istražujući usvajanje i recep-
ciju glagola kretanja, Bors i Lindštrombergova (Boers & Lindstromberg 2005: 254) zapažaju da je pam-
ćenje metaforičkih izraza uspešnije ako se značenje demonstrira, umesto da se samo ponudi verbalno 
objašnjenje. Zato savetujemo i sprovođenje eksperimenata u nastavi (razume se, ukoliko je to vremenski 
izvodljivo), koji bi ilustrovali koncepte kao što je npr. VIŠE JE GORE (dosipanje tečnosti u sadržatelj  
rast nivoa tečnosti). Uspostavljanjem analogija sa iskustvenom ravni snižava se nivo apstraktnosti, što 
bi moglo olakšati recepciju i produkciju prefiksalnih glagola poput navedenog glagola aufschlagen (Die 
Miete hat um 10% aufgeschlagen.).

Nakon iznesenih predloga za nastavu, napominjemo da predavači, kakve god metode primenjivali 
u nastavnom procesu, moraju imati na umu da učenici pristupaju učenju L2 sa već potpuno oformljenim 
pojmovnim kategorijama i uspostavljenim vezama sa lingvističkim jedinicama. Iz toga proizilazi da 
učenje drugog jezika ne predstavlja samo učenje gramatičkih šema i vokabulara, već rekategorizaciju 
mnogih aspekata sveta koji nas okružuje (isp. Tyler 2012: 62).

4. PREDNOSTI I OGRANIČENJA KOGNITIVNOLINGVISTIČKOG PRISTUPA 
U NASTAVI NEMAČKOG KAO STRANOG JEZIKA – UMESTO ZAKLJUČKA

Psihološka istraživanja potvrdila su da je učenje novih informacija olakšano ako se one mogu 
uklopiti u formirane sheme i tako povezati sa već postojećim znanjem (Rummelhart 1981; Wilson & 
Anderson 1986 prema Tyler 2012: 52). Prema kognitivnolingvističkim shvatanjima, jezik je deo opštih 
kognitivnih sposobnosti, te je jasno da se nove jezičke informacije moraju prilagoditi već uspostavlje-
nim, apstraktnijim obrascima. Te apstraktnije memorijske strukture nastaju kao rezultat generalizacije 
na osnovu izlaganja inputu. Dalje, metaforu možemo shvatiti i kao uspostavljanje analogije između dva 
domena, a iz perspektive kognitivista, stvaranje  analogija je projektovanje srodnih shema na nove kon-
tekste. Veoma važna činjenica za nastavničku perspektivu je to da se pristupanje prethodno usvojenom 
znanju odvija kroz direktnu primenu shema i predstavlja osnovu za sve oblike učenja (Bellavia 2014: 
10). Pozivajući se na Hermana (Hörmann 1976), Belavia (Bellavia 2014: 9) zaključuje da se nova znanja 
mogu internalizovati tek ukoliko je vidljiva veza sa prethodno stečenim konceptima. 

Prednost kognitivnolingvističkog pristupa u nastavi nemačkog kao stranog jezika vidimo u mo-
gućnosti osvetljavanja motivisanosti naizgled arbitrarnih, idiomatizovanih spojeva. Ovaj pristup navodi 
učenika da razmišlja o semantičkim relacijama i da se fokusira na značenje iza jezičke forme. Uviđajući 
primarna značenja i pravilnosti u metaforičkim prenosima, učenici bi trebalo da postepeno stiču pred-
stavu o funkcionisanju jezičkog sistema. Smatramo da skretanje pažnje na sistemske razlike između L1 
i L2 umanjuje potrebu za mehaničkim memorisanjem, dok podsticanje učenika na uviđanje pravilnosti u 
razvijanju prenesenih značenja može pozitivno uticati i na podizanje nivoa motivacije u procesu učenja 
L2. Ne treba, međutim, izvesti pogrešan zaključak da kognitivnolingvistički pristup negira potrebu za 
mehaničkim memorisanjem u procesu učenja L2. Slažemo se sa autorima poput Šnerha (Schnörch 2002: 
291) da nije moguće osposobiti učenika da razume sva izvedena značenja prefiksalnih glagola samom 
primenom znanja o pojmovnim metaforama i zakonitostima funkcionisanja tvorbenih morfema. Uprkos 
tome, smatramo da je u nastavi ipak svrsishodnije usredsrediti se na semantizovanje tvorbenih morfema 
(u našem slučaju prefiksa) koje tvore nizove i čiji je inventar ograničen, nego posezati za listama pre-
fiksalnih glagola (izolovanih od konteksta) koje bi učenici napamet učili, uvek iznova ulažući trud za 
njihovo memorisanje. Neosporno je da se određene konstrukcije u jeziku moraju usvojiti ne nužno uz 
razumevanje, međutim, učenicima treba ukazati na postojanje pravilnosti u funkcionisanju vokabulara 
i obrazaca koji se javljaju pri semantičkim proširenjima. Ipak, ne sme se izgubiti iz vida primarni cilj u 
savremenoj nastavi stranog jezika – ispunjavanje komunikativne namere – i imati na umu to da ekspli-
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citna objašnjenja iz kognitivističke perspektive, a posebno kognitivnolingvistička terminologija,  neće 
uvek biti od koristi za učenike.

Kognitivnolingvistički pristup u nastavi stranog jezika ne obećava da će se učenici osposobiti da 
predviđaju sva proširena, međusobno povezana značenja u drugom jeziku, ali može pružiti set principa 
koji bi služili kao sheme za organizaciju i usvajanje novih leksičkih informacija. Ukoliko učenici do-
bijaju sistemski motivisana objašnjenja semantičkih proširenja, biće im lakše da interpretiraju i pamte 
leksičke jedinice (Tyler 2012: 7). Zaključujemo da kognitivnolingvistički pristup, ističući metafore, 
utelovljenost, društvenu uslovljenost jezika i značenje gramatike, pruža znatno koherentniji opis jezika 
i uvid u povezanost jezičke strukture sa iskustvenim svetom koji nas okružuje. U tome vidimo veliki 
potencijal za sistematičniju prezentaciju kompleksnih fenomena u L2, naročito onih koji se tradicional-
no smatraju nedovoljno jasno strukturiranim, a tu se svakako ubrajaju i prefiksalni glagoli nemačkog 
jezika. I u aktuelnim udžbenicima za nemački kao strani jezik, prefiksalni glagoli se obično uvode po-
put idiomatizovanih, arbitrarnih spojeva, bez pokušaja rasvetljavanja metaforičkih prenosa u izvođenju 
značenja, dok su, nasuprot tome, u fokusu morfosintaksički aspekti – odvojivost/neodvojivost prefiksa.

Svi prethodno navedeni argumenti navode nas na zaključak da bi se kognitivnolingvistička sa-
znanja vrlo jednostavno mogla integrisati u koncept komunikativno orijentisane nastave nemačkog kao 
stranog jezika i donekle kompenzovati nedostatke ovog metoda. Iako se u okviru komunikativnog meto-
da, u skladu sa konstruktivističkim viđenjem, ističe da učenik nije pasivan primalac jezičkih informaci-
ja, već da je aktivan u procesu učenja i sposoban da samostalno obogaćuje znanje o jeziku, postavlja se 
pitanje da li je to zaista slučaj u nastavi. Na početnim nivoima se u komunikativno orijentisanoj nastavi 
implicitno uvode fraze neophodne za bazičnu komunikaciju, a onda se insistira na „prirodnom usvaja-
nju“ tih konstrukcija, što se, paradoksalno, može konačno graničiti sa mehaničkim učenjem bez razu-
mevanja. Komunikativni metod, iz naše perspektive, u praksi zadržava mnogo tragova biheviorističke 
teorije učenja i audiolingvalnog/audiovizuelnog metoda, oslanjajući se na imitaciju zarad sticanja jezič-
kih navika. Komunikativno usmerena nastava, po našem mišljenju, osposobljava pojedinca da koristi 
jezik, ali ne nužno i da taj jezik razume, uviđa jezičke zakonitosti i misli na tom jeziku. Priklanjajući se 
zapažanjima Šrederove i saradnika (isp. Schröder et al. 2014: 160), ističemo da je kognitivna dimenzija, 
u smislu razvijanja metalingvističkog znanja o regularnostima jezičkog sistema i jezičke upotrebe, neo-
pravdano potisnuta komunikativnom, pragmatičkom dimenzijom učenja. Kognitivnolingvistički pristup 
u nastavi nemačkog jezika ima potencijal da poveže tradicionalnu gramatiku i komunikativnu didaktiku, 
tako da donekle zanemarene oblasti poput prefiksalnih glagola ponovo zauzmu važno mesto u nastavi, 
a mehaničko učenje struktura napamet bude svedeno na minimum. 

Na kraju, nameće se i pitanje da li se pozitivan efekat analiziranja pojmovnih metafora u nastavi 
stranog jezika, dokazan u dosadašnjim istraživanjima, može pripisati isključivo primeni kognitivno-
lingvističkih saznanja, ili samim sistematičnim pristupom u prezentovanju konstrukcija. Stoga je ne-
ophodno sprovesti empirijska istraživanja u kojima bi se proverilo da li kognitivnolingvistički pristup 
zaista vodi uspešnijem učenju i usvajanju prefiksalnih glagola nemačkog jezika. U daljim istraživanjima 
treba proširiti analizu na ostale razdvojne prefikse savremenog nemačkog jezika i utvrditi zastupljenost 
pojmovnih metafora (osim kvalitativnih, sprovesti i kvantitativna istraživanja). Pored materijala koji 
pružaju rečnici, predlažemo korišćenje elektronskih korpusa savremenog nemačkog jezika. Osim toga, 
trebalo bi ispitati delotvornost primene kognitivnolingvističkih saznanja i teorije pojmovnih metafora 
za učenje i usvajanje prefiksalnih glagola nemačkog jezika kod učenika sa različitim L1, kao i pozitivan 
transfer kod sličnosti u metaforičkoj konceptualizaciji. 
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KONZEPTUELLE METAPHERN IM DAF-UNTERRICHT – AM BEISPIEL DER VERBEN MIT DEM 
PRÄFIX AUF-

Zusammenfassung

In dem vorliegenden Beitrag wird aus kognitivlinguistischer Sicht das Potential der Metapherntheorie von La-
koff & Johnson (1980) für die Vermittlung der deutschen Verben mit den trennbaren Präfixen (am Beispiel des Präfixes 
auf-) im DaF-Unterricht erprobt. Die Arbeit basiert auf der Annahme, dass durch eine gezielte Metapher-Bewusst-
machung im Fremdsprachenunterricht Schemata und metaphorische Zusammenhänge entwickelt werden können, 
auf die sich Lernende stützen und somit den Lernprozess erleichtern.  Im ersten Abschnitt werden die Grundannah-
men der kognitiven Linguistik skizziert und die daraus abzuleitenden Konsequenzen für die Fremdsprachendidak-
tik vertieft. Darüber hinaus werden die kulturelle Relevanz von Metaphern und ihre Bedeutung für den Fremdspra-
chenunterricht hervorgehoben. Im zweiten Abschnitt werden konzeptuelle Metaphern in den deutschen Verben mit 
dem Präfix auf- untersucht. Die qualitative Analyse wird anhand des Korpus durchgeführt, welches aus den 312 im 
„Duden, Deutsches Universalwörterbuch“ (2011) aufgelisteten Verben mit dem Präfix auf- besteht. Es werden zehn 
Orientierungsmetaphern identifiziert, was darauf hinweist, dass Deutschlernende auf die kognitive Motiviertheit und 
die damit verbundene Strukturiertheit der deutschen Präfixverben aufmerksam gemacht werden sollen. Abschlie-
ßend werden konkrete Vorschläge für den Einsatz von Metaphern im DaF-Unterricht gegeben und die Vorzüge und 
Einschränkungen des kongnitivlinguistischen Ansatzes für die Vermittlung der deutschen Präfixverben dargelegt. 

Schlüsselwörter: kognitive Linguistik, konzeptuelle Metaphern, Verben mit dem Präfix auf-, Deutsch als Fremd-
sprache.
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ASSESSMENT AND FEEDBACK: THE USE OF MOODLE IN 
FOREIGN LANGUAGE LEARNING

The aim of this paper is to raise the awareness for the use of digital technologies in Humanities and, in particular, 
in Foreign Language Learning. The focus lies in the way Moodle can function as an efficient means of language 
assessment, feedback and students’ self- assessment. Moodle is an open source learning system that has been en-
dorsed by various educational approaches during the last decades. The empirical part includes the conduct of Lis-
tening Comprehension tests and the completion of Certainty Based Marking (CBM) forms. Taking into account the 
relevant literature, a brief overview of Computer Based Assessment (CBA) and Certainty Based Marking (CBM) 
is presented, and the strengths and the weaknesses or limitations of these practices are discussed. On the one hand, 
we attempt to specify the way a teacher could enhance assessment and feedback reaching to quality results, and 
on the other hand, the way a student can turn into a thinker, providing confident answers instead of lucky guesses. 

Key words: Moodle, CBM, Listening tests, self-assessment, language learning

1. INTRODUCTION

Over the last years digital tools have been implemented in teaching, providing teachers with 
a variety of applications for creating online tasks, activities and tests. These tools do not only enrich 
teaching but contribute to enabling students learn more efficiently and at the same time evaluate their 
performance. Concerning the latter, there are many tools especially designed for students’ assessment 
and evaluation, such as the Computer Based Assessment (CBA). Based on various studies (Brick & 
Holmes 2008; Marriott & Teoh 2012; Novković-Cvetković & Stanojević 2018), we can see that the 
feedback from the implementation of such tools can be fruitful and efficient when testing production 
(Writing and Speaking tasks) and comprehension (Listening tasks). In the particular paper, we focus on 
students Listening Comprehension performance, since students seem to consider Listening Comprehen-
sion quite challenging. In particular, we explored Certainty Based Marking (CBM) by administrating 
listening tests to four groups of students of different language level. The findings show how students of 
Modern Greek Studies at the University of Belgrade respond to Computer Based Assessment (CBA) and 
Certainty Based Marking (CBM); whether they find online assessment helpful and think it is should get 
incorporated in language learning. Moreover, the findings reveal whether multiple choice Listening tests 
on Moodle reflect students’ true language level and comprehension skills.

1.1. Objectives

The present work considers the implementation of Computer Based Assessment (CBA) in listen-
ing activities in Moodle, in an attempt to motivate students to think carefully their answers. More spe-
cifically, we examine how a number of students react to Certainty Based Marking (CBM). Our sample is 
asked to participate in a Listening activity and to display the degree of certainty for every given answer. 
Their performance, their answers and their opinion over their score can shed light to the way online self-
assessment can get integrated to online Comprehension Listening tests. Overall, the goal of the paper is 
to see whether self assessment affects students’ performance.
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2. MOODLE AND ONLINE ASSESSMENT

2.1. Moodle in foreign language learning 

The Department of Modern Greek Studies has been using the specific platform as a teaching 
tool since the academic year 2015/2016 (Стојичић 2016: 59). Within the communicative approach of 
teaching (Nunan 1991; Canale and Swain 1980), Moodle is used in almost all language courses at the 
Department of Modern Greek studies, fulfilling a number of functionalities in both teaching and testing. 
In particular, Moodle functions as a course materials repository which students can use anytime and 
anywhere. 

Functioning as a learning management system, it adds on the course organization since students 
can find additional material for each course module. Students also carry out tests and tasks of differ-
ent types, meaning that they are familiar with its applications. The online material is created by native 
speakers and instructors of the Modern Greek language and it is adapted to the needs of the students 
in accordance to the requirements of the levels of competence as these are described by the Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR). The instructors also adjust the tasks into a 
self-contained format in an attempt to achieve accuracy, ensuring that the time required for each task 
is proportional to its completion from the part of the students. Assessment utilities are also available, 
meaning that students have access to the correct answers, so that the assessment can be carried out by 
students themselves offering instant feedback automatically. Moodle offers several types of practice 
exercises such as multiple-choice, fill-in tasks etc. Overall, we opt for an authentic communicative en-
vironment that will enhance students’ skills (Стојичић et al. 2014: 213-225).

2.2. Online testing 

Moodle is broadly used in the testing process. In other words, Moodle is the platform where 
Computer Based Assessment (CBA) takes place, since tests are constructed, uploaded to Moodle and 
assigned to students. The results are available immediately due to the auto-scorable questions, thus, 
feedback is provided for both students and instructors1. Apart from viewing students’ course mark, there 
is the possibility to monitor where students made mistakes and evaluate both their achievement and the 
syllabus. Students’ progress is recorded from the beginning of the academic year till the end, enabling 
us to compare the results and identify their weaknesses and their strengths in the long run. In this way, 
students can be motivated and study more efficiently for internal and external exams. Overall, by means 
of Moodle, we can assess our own efficiency and the degree of students’ retention. 

The tests are constructed collaboratively, meaning that instructors of Modern Greek (native and 
non-native speakers of Greek) produce the material. As stated by Bachman and Palmer (1996: 68) lan-
guage knowledge is classified in various areas such as knowledge of vocabulary, syntax, phonology/ 
graphology, textual, pragmatic, sociolinguistic and functional knowledge. Therefore, it is important for 
us to design a) tests that draw on the understanding of the function of words, their grammatical proper-
ties and their syntactic role, and, at the same time, b) tests that require from students to acknowledge the 
communicative goals of a text. 

In terms of constructing tests, we bear in mind the backwash effect which can be positive or nega-
tive depending on the objective of the testing in relation to the course. An assessment task or a test is 
valid if it reflects the knowledge and skills we intend to check; if it measures what it claims to be measur-
ing (Hughes 1989: 27; Cliff & Imrie 1981:17). Assessment tasks should be a valid reflection of objec-

1  Computer Based Assessment facilitates the conduct of certain types of tests i.e. placement or diagnostic tests. For instance, 
as Alderson (2005: 254) claims, “computer based testing is particularly suitable for diagnostic testing, because it offers the 
possibility of immediate feedback. Moreover, delivering tests over the Internet means that individuals can take a test at the 
time and place of their choosing”. 
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tives and classroom activities, and they should assess those objectives and nothing else. For instance, a 
listening test with written multiple-choice options may lack validity if the printed choices are so difficult 
to read that the exam actually measures reading comprehension as much as it does listening comprehen-
sion (Hughes 1989: 1). It has to be noted that the majority of Listening tests used in the language courses 
at the Department of Modern Greek Studies involve multiple choice questions.

2.2.1. Multiple choice listening tasks
Listening comprehension tasks involve different types of questions such as multiple choice, gap-

filling and true/false, yet, as mentioned earlier, the most commonly used in term exams is multiple choice 
questions. Even if multiple choice tasks are equal to economy of time and convenience, especially when 
they are realized on a large scale, they may entail inaccurate and unreliable measurements if they are not 
carefully designed. Moodle can be the tool that could minimize unreliability and contribute to the im-
provement of tests by means of instant feedback and test evaluation. In Moodle, we can create tests with 
feedback messages. The feedback message may include additional information, such as the explanation 
of the response or its representation in the context (as a highlighted spot) along with student’s prior re-
sponse. In this way, they can help students to fully process the feedback (Butler & Roediger 2008). Such 
contextual reinstatement is especially critical when feedback is given after a delay (ibid.). 

Additionally, multiple-choice tasks or tests are operationalized. This means that we are able to 
change the difficulty of the test providing two, three, four or five multiple choice alternatives. Unavoid-
ably, when we manipulate test difficulty, we affect students’ results. For instance, the number of options/ 
alternatives may mislead students when it comes to erroneous information. As Roediger and Marsh 
(2005) attested, when the number of alternatives of a multiple-choice test increased, the proportion of 
correct responses on the multiple-choice test decreased. Apparently, an increased number of lures re-
duces the proportion of correct responses. Moreover, as Butler & Roediger (2008: 604) underline, “by 
endorsing (or even reading) lure items during the course of taking a multiple-choice test, students may 
acquire incorrect knowledge” (also Brown, Schilling & Hockensmith 1999). This presupposes consider-
able attention to the form of a multiple choice task or test. The desired results are to enhance the posi-
tive effects, to avoid guessing and incorrect knowledge, to maximize retention and reinforce language 
skills (Bangert-Drowns et al. 1991). Eventually, ensuring that tests are designed in accordance with tests 
methods and making students familiar with a specific type of tasks (either paper based or online tasks) 
maximize their performance (Bachman 1990). Since students at the Department of Modern Greek Stud-
ies at the University of Belgrade are familiar with Moodle, we expected that they would feel confident 
with assessment tools such as the Certainty Based Marking (CBM).

2.3. Certainty-Based Marking (CBM)

Certainty based marking constitutes a self-assessment practice which can be employed after a task 
(either on paper form or an electronic one). After each item, students indicate the degree of certainty for 
every answer. This is numerically depicted on a 3-point scale2: C=1 (low), C=2 (mid) or C=3 (high). 
No explicit description is given such as words like ‘sure’ or ‘rather sure’ because each participant could 
perceive these characterizations differently. Certainty levels 1, 2, 3 ensure the awarding of 1, 2, or 3 
credits, respectively, when the candidate’s answer is correct. However, when an answer is wrong, then, 
this leads to the subtraction of points: 

Certainty level C=1 C=2 C=3 
Mark if correct 1 2 3
Mark if wrong 0 -2 -6

2  https://docs.moodle.org/38/en/Using_certainty-based_marking
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Probability correct < 67% 67–80% >80%
Description Unsure Mid Quite sure

Instead of choosing a mark (C = 1, C = 2, C = 3), in our case, the participants had to tick off an 
emoji, in order to express the degree of certainty.

Example 

1. Σύμφωνα με το κείμενο, για να μετακομίσεις: 
 

o χρειάζεσαι πολλά έξοδα και ταλαιπωρία.  
o χρειάζεσαι θράσος, αλλά και θάρρος. 
o χρειάζεσαι απαισιοδοξία

 

The above choice of emoji3 is interpreted as follows:

emojis
Degree of 
certainty correct wrong

 (sure) +3 -6

 (mid) +2 -2

 (unsure) +1 0
Figure 1. Certainty Based Marking

Certainty Based Marking offers the possibility to students to think about the reliability of their an-
swers. This means that it encourages them to try to understand the meaning, and not react immediately to 
a question. The challenge it poses is the risk of losing marks when they are not certain of their answers. 
However, if a student is a careful thinker but not very confident, Certainty Based Marking could help 
him/her gain in confidence through constant reflection of his/her answers. From the part of the educa-
tors, we can distinguish if an answer could be a lucky hunch or not. CBM is useful not only in evaluating 
students’ accurate responses, but also in examining other aspects such as gender differences in terms of 
self-assessment (Jewell & Malecki 2014).

3  The smiley is equivalent to certainty, the neutral face emoji is equivalent to mid-degree of certainty and the sad or disappointed 
emoji to uncertainty.
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3. EMPRICAL PART

3.1. Methodology

The fact that students at the Department of Modern Greek studies use Moodle excessively in 
learning Modern Greek raised the question whether the implementation of Certainty Based Marking 
would affect their performance. Therefore, we decided to test students listening skills by means of Cer-
tainty Based Marking, on a voluntary basis. We chose four listening tests to be administered to students 
of all four years of studies, respectively. From every year of studies, only students who volunteered took 
part in the study. Each group of participants would take a listening test according to the language level 
that s/he is supposed to have reached. This means that the listening test for the first year students would 
meet an A1 to A2 level, the listening test for the second year students a B1.1/ B1.2 level, the listening 
test for the third year a B2 level and the fourth year a C1 level, in accordance to the Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR). 

Our expectation was that the implementation of Certainty Based Marking in the listening tests would 
‘oblige’ students to think carefully their answer and, in addition, to contemplate over their choices. This 
would result in more representative scores. However, due to the fact that any inaccurate evaluation 
would cost them the subtraction of extra credits, we assumed that their score based on CBM might be 
low. As far as their stance towards CBM is concerned, we expected that they would be positive to ap-
plying it in future tests. 

3.1.1. Materials and Procedure
The survey was based on four Listening Comprehension tests in Greek; they consisted of a re-

cording and a test form that contained an average of 10 multiple choice questions: 10 multiple choice 
questions for the first year, 10 for the second, 9 for the third year and 13 for the fourth year. The listening 
tests for the students of the first, the second and the fourth year had been constructed by instructors who 
have been teaching the language courses (Savremeni Grcki Jezik 1-4 and Savremeni Grcki Jezik 7-8, 
respectively). The listening test for the students of the third year was taken from the coursebook Taksidi 
stin Ellada 2 (Ταξίδι στην Ελλάδα 2), which is used in teaching Greek as a foreign language. Those lis-
tening tests were chosen since they were properly aligned to the language level that our students were 
expected to have achieved. The listening tests are not comparable in term of the theme they dealt with, 
yet, they were comparable in terms of their layout (multiple choice tests) and the purpose they serve, that 
is, to examine students listening skills.

Moreover, the recorded texts where relevant to themes which had already been taught and dis-
cussed in class, thus, all students who volunteered to participate in the study were familiar with the 
vocabulary. For every item (question) there were three possible answers. Next, a follow up task was 
assigned in which the participants were asked to evaluate their performance, that is, to complete a CBM 
form and to select the emoji that most closely described their choices (See section 2.3). The instructor 
explained to them that they should indicate whether they were unsure, partly sure and quite sure for 
every answer. The smiley, the neutral face and the disappointed emoji expressed the different degrees of 
certainty, or else, guessing. In fact, it was made explicit that they would be rewarded for exhibiting cer-
tainty for what the correct answers were and penalized for guessing (-2 and -6 points). In addition, at the 
end of every Listening Comprehension test, students had to reply with YES or NO to two questions: 1) 
whether they agree with the implementation of Certainty Based Marking and 2) whether they think that 
this type of self-assessment is useful. Each listening test lasted 20 minutes, whereas 10 more minutes 
were allocated to review their CBM form and answer the last two questions. 

More specifically, a correct answer would receive 1 credit and no credits if it was wrong. If CBM 
is applied, then we witness the following results: 
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emojis
Degree of 
certainty correct wrong

Grade (if 
correct)

Grade (if 
wrong)

 (sure) +3 -6

3 -6

 (mid) +2 -2

2 -2

 (unsure) +1 0

1 0

Figure 2. Grading based on Certainty Based Marking

3.2. Participants 

The participants were Serbian students who study Modern Greek at the Department of Modern 
Greek Studies at the University of Belgrade. A number of 90 females and males, between the ages of 
18 and 24, took part, all of them voluntarily. More specifically, the group of participants involved 38 
first year students, 20 second year students, 14 third year students and 18 fourth year students. The par-
ticipants study Greek as a second or foreign language and it is significant to note that at the first year of 
studies they start as beginners in Modern Greek.  

3.3. Results

In section 3.3.1., we primarily present the number of students who voluntarily completed the 
CBM forms, evaluating their answer in terms of certainty. In the follow-up subsections 3.3.2. and 3.3.3., 
the results show the actual performance in the listening tests. Lastly, in the subsection 3.3.4., their pref-
erence over the implementation of CBM and self –assessment, in general, can be seen.

3.3.1. Certainty Based Marking form
In Table 1, we can see the number of students who actually filled in the CBM forms. Out of a total 

of 90 students, 11 students handed in blank CBM forms; as we can see in the table below, the majority of 
them were third year students (9) and the minority fourth year students (2). This means that they took the 
listening test, but they did not fill in the CBM form. Their reluctance to complete it could be attributed to 
their insecurity regarding the fact that they had to assess their certainty concerning their answers, since 
this is not a common learning and testing practice in the language courses they attend. The Listening 
Comprehension tests on Moodle are not accompanied by CBM forms.

CBM forms 
1st year 2nd year 3rd year 4th year

Completed forms 38 20 14 18
Non- completed 

forms
--- --- 9 2

Table 1. Number of completed CMB forms
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3.3.2. Performance 
In Table 2, the mean scores4 reflect differences in students’ performance when they were graded 

as usual in contrast to being graded based on their Certainty Based Marking. The mean scores were 
calculated because we were interested in finding out whether the average of every group of participants 
(1st year, 2nd year, 3rd year and 4th year students) would score higher (or not) since they would have to 
be careful with their choices. They were informed that, by means of CBM, their certainty in combina-
tion with providing correct answers would be rewarded, whereas guessing in combination with wrong 
answers would be penalized. However, students mean scores were significantly lower when Certainty 
Based Marking was taken into account. This is clearly delineated in Figure 3. Especially when students 
appeared to be sure of the correctness of their answers, whereas their answers were wrong, then, they 
underwent a penalty which cost them credits. As a result, their performance appears weaker when Cer-
tainty Based Marking is applied.

Performance: mean score as percentages
1st year 2nd year 3rd year 4th year

Mean score 
without using 
Certainty Based 
Marking

85% 68% 72% 62%

Mean score with 
Certainty Based 
Marking

63% 20% 22% 10%

Table 2. Performance in the Listening Comprehension Tests  
(Perfomance without and with Certainty Based Marking)

Figure 3. Performance in the Listening Comprehension Tests  
(Perfomance without and with Certainty Based Marking)

In Table 3, we can witness the mean score that students achieved both in numbers and percentages 
based on Certainty Based Marking. The low scores show that in case we apply this grading system, that 
is, the addition of points as a reward and the subtraction of points as penalization, then their performance 
is rather poor: e.g. 1st year: the maximum score is +30, whereas the minimum -60, the mean score of the 
first year students is 19; converted to a percentage, they achieved a score of 63 out of 100. 

4  The mean is calculated by adding up the scores and dividing the total by the number of scores. 
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Performance: average score on number scales
1st year (+30- -60) 2nd year(+30- -60) 3rd year(+27- -54) 4th year(+39- -78)

Mean 
score with 
Certainty 

Based 
Marking
(Number)

19 6 6 4

Mean 
score with 
Certainty 

Based 
Marking 

(Percentage)

63% 20% 22% 10%

Table 3. Mean score with CBM on number scales 

3.3.3. Uncertainty and guessing
The above low scores come from the fact that students cannot accurately evaluate their answers. 

Their feeling of correctness (or incorrectness) is not “mature”. Moreover, many participants actually 
avoided to tick the sad/ disappointed emoji in order to show that they were unsure of their answer, prob-
ably avoiding to admit insecurity or probably because they were truly certain of the correctness of their 
responses (even though this was not the case). Table 4 illustrates how many students ticked off this emoji 
at least once (the numbers do not show the total number of times they ticked it off). In Figure 4, we can 
witness that the fourth year students did not hesitate to express uncertainty. This could be explained if 
we consider that an advanced learner may appear more conscious with self-assessment.

Performance: Ticking off at least once the ‘unsure’ option 
1st year 2nd year 3rd year 4th year

Number of 
students

12 6 7 13

Percentage 32% 30% 30% 65%
Table 4. Participants who ticked the ‘unsure’ option (disappointed emoji)

Figure 4. Participants who ticked the ‘unsure’ option (disappointed emoji)
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3.3.4. Students’ opinion about CBM
As far as the Certainty Based Marking (CBM) is concerned, students are not in favor of this 

grading system since they acknowledge the fact that their score could exhibit a considerable drop. In 
particular, in the question whether CBM should be integrated in the testing process, there is consensus 
of opinion of all groups (Table 5, Figure 5). The majority of the participants seem to doubt the practice 
of this self-assessment process. The self-assessment feedback does not function as a positive incentive 
in the learning process for our participants.

Question 1: implementation of CBA self-assessment 
1st year 2nd year 3rd year 4th year

Positive 13% 10% 4% 0%
Negative 66% 90% 70% 90%

No response 21% - 26% 10%
Table 5. Integration of CBM in testing 

Figure 5. Integration of self-assessment in testing

Lastly, in the question whether, in general, self-assessment would be useful in the learning pro-
cess, the results are contradictory. The majority of the first and second year students answered posi-
tively, whereas the students of the third and the fourth year appear to question the usefulness of the 
self-assessment process (Table 6, Figure 6). We could assume that Listening tests at more advanced level 
become more complicated and elaborate, thus, using Certainty Based Marking becomes more difficult 
and entangled. 

Question 2: usefulness of self-assessment
1st year 2nd year 3rd year 4th year

Positive 53% 50% 26% 40%
Negative 26% 50% 48% 50%

No response 21% - 26% 10%
Table 6. Students’ responses over the usefulness of self-assessment
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Figure 6. Students’ responses over the usefulness of self-assessment

4. CONCLUSION 

In our case the implementation of Certainty Based Marking (CBM) resulted in students’ low 
scores. This reveals that our participants did not accurately evaluate the correctness (or incorrectness) 
of their answers, something that led to the subtraction of credits. However, we could say that the use of 
Moodle and the conduct of Listening Comprehension Tests in combination with Certainty Based Mark-
ing (CBM) could enlighten us, leading to a better understanding of students’ output and performance. 
For instance, listening comprehension tests do not allow students to review points in the recorded text, 
points that they missed, something that leads to guessing and not choosing the right option consciously. 
Therefore, Certainty Based Marking (CBM) can be an indicative means of true mastery of certain parts 
of a recorded text or random guessing in multiple choice or YES/NO questions, if students are sincere 
in their self-evaluation.

Certainty Based Marking (CBM) was not treated as a positive reinforcement by our sample, 
probably because students realized that in case they misjudged the correctness of their answers they 
might not ensure a good grade. Yet, we believe that if students become familiar with this self-evaluation 
form, their awareness of their language skills will increase (i.e. listening skills). Eventually, they will 
not focus on the grade (be it good or bad), but on improving their performance. It is also hypothesized 
that students who receive negative incentives might exhibit higher levels of motivation than those who 
received positive incentives and improve their performance (Docan 2006). Such monitoring processes 
strengthen students’ memory, because they make them rethink the retrieved information (they have to 
ascertain whether or not they actually believe in the correctness of any given response). 

Our study also demonstrates that even if there are students who do not embrace self-assessment, 
especially when it involves Certainty Based Marking (CBM), still, a small number of students find it 
meaningful. We could speculate that the hesitation to apply the Certainty Based Marking resides in 
factors such as the different learning styles and strategies, and /or the limited time period during which 
Moodle was introduced as an online teaching and learning tool. As a previous study of ours showed 
(Стојичић & Λαμπροπούλου 2018), regarding the use of online teaching aids and educational means, 
students do recognize the usefulness of the Moodle online platform, as they have the ability to practice 
their skills via a plethora of exercises.

Moreover, we could say that educators should provide feedback when using multiple-choice tests. 
In comparison with the no-feedback condition, both immediate and delayed feedback increase the pro-
portion of correct responses and reduce the proportion of intrusions (i.e., lure responses from the initial 
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multiple-choice test, Butler & Roediger 2008: 604). We do think that when students receive information 
on a test, they are able to assess various aspects of knowledge and enhance their critical ability.

To sum up, we believe that Certainty Based Marking (CBM) is an area that needs further research 
since such online tools can help us construct more accurate and reliable tests, and acquire a clearer pic-
ture of students’ level of competence.
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ОЦЕЊИВАЊЕ И ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА: УПОТРЕБА МУДЛА У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА  

Резиме

Аутори овога рада указују на могућности које пружа употреба дигиталних технологија у хуманистич-
ким наукама, а посебно у учењу страних језика. У раду се приказује на који начин платформа Моодле може 
функционисати као ефикасно средство за оцењивање језичког знања, за пружање повратне информације 
предавачима као и за аутоевалуацију студената. Емпиријски део укључује опис и анализу тестова којима 
се проверава рецептивна језичка активност слушања у универзитетској настави модерног грчког језика на 
Филолошком факултету у Београду. Узимајући у обзир релевантну литературу, у раду је дат кратак преглед 
досадашњих истраживања која се тичу учења страних језика уз помоћ рачунара, као и одабира одговора 
заснованих на процени (њихове) тачности/ исправности (Certainty Based Marking). На основу резултата 
добијених путем пробног тестирања 90 студената основних академских студија на Катедри за неохеленске 
студије, аутори истичу предности и мане оваквог вида оцењивања.

Кључне речи: дигиталне платформе, Мудл, повратна информација, аутоевалуација, учење језика 
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REVISITING SCHEMA THEORY – THE USE OF BACKGROUND 
KNOWLEDGE AND INFERENCING IN EFL TEXTUAL 

PROCESSING

The aim of this paper is to determine whether English language reading proficiency and frequency of exposure 
to English texts are significant predictors of EFL learners’ activation of background knowledge and inferencing, 
when controlling for language proficiency. For this purpose, a total of 43 university students who took a course in 
English as a faculty requirement completed a reading comprehension test, after which they answered a question-
naire investigating their use of strategies related to inferencing and background knowledge activation. The high- 
and low-proficiency participants were compared by means of an ANCOVA. The results show that the students vary 
with respect to the frequency with which they make inferences and activate background knowledge depending 
on their reading proficiency, but not as a result of the amount of exposure to English texts, or of the interaction 
between these two factors. Students from a low-proficiency group activate schemata less frequently, which results 
in poor performance on the reading comprehension measure. 

Keywords: schema theory, inferencing, background knowledge, reading comprehension, EFL.

1. INTRODUCTION

Research into reading pedagogy has long emphasized the interaction between the reader’s lin-
guistic knowledge and their knowledge of the world in retrieving and constructing meaning from text 
(e.g. Carrell & Eisterhold, 1983). Previously acquired knowledge structures i.e. schemata or schemas 
facilitate both bottom-up and top-down processing of text and are critically important for successful 
comprehension. The aim of this paper is to determine whether English language reading proficiency and 
frequency of exposure to English texts are significant predictors of EFL learners’ activation of back-
ground knowledge and expectations about a text the readers develop before reading, when controlling 
for language proficiency. For this purpose, a total of 43 university students who took a course in English 
as a faculty requirement completed a reading comprehension test, after which they answered a question-
naire investigating their use of strategies related to inferencing and background knowledge activation.

2, THEORETICAL BACKGROUND

One of the primary contributions of schema theory to understanding and describing the reading 
process lies in drawing attention both to its constructive nature, in which the reader assumes a critical 
role, and to the interaction between the text and the reader’s background knowledge (Nassaji, 2007). 
Brewer and Nakamura (1984: 120) define schemas as “higher-order cognitive structures that have been 
hypothesized to underlie many aspects of human knowledge and skill. They serve a crucial role in pro-
viding an account of how old knowledge interacts with new knowledge in perception, language, thought, 
and memory”. Rather than being a separate cognitive effort, which takes place in relative isolation from 
our previously stored memory structures, learned concepts and skills, schema theorists propose that, 
during reading, multiple concepts are activated instantaneously as a unit, inherently interconnected to 
such a degree that activation of one member evokes activation of the others (van der Broek, Young, Tz-
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eng, Linderholm, 1999: 89). This unified complex of concepts, i.e. a schema, consists of knowledge that 
has been accrued and generalized through individual experiences, triggering top-down processes while 
reading, including the generation of extensive expectations and inferences. From this, Rumelhart (1984: 
169) points out several defining features of schemas – they can be embedded, one within another; they 
represent knowledge at all levels of abstraction; they represent knowledge rather than definitions; they 
are active processes; and, they are recognition devices whose processing is aimed at the evaluation of 
their goodness of fit to the data being processed. When readers are engaged in the act of reading, their 
comprehension hinges on the previously stored mental knowledge structures, i.e. schemas, as readers 
map new textual information onto these preexisting structures. Both the process of storing informa-
tion into preexisting structures and the process of its retrieval during comprehension are predictive and 
reader driven (Nassaji, 2007).

According to Alba and Hasher (1983), the processes of selection, abstraction, interpretation and 
integration underlie how knowledge is represented in the mind. Namely, the process of selection dic-
tates that not all concepts within a given message will become part of the knowledge structure. This is 
dependent on the existence of relevant schema, the activation of that schema and its importance relative 
to the schema in question. Following selection of information relevant to the schema, what is stored is 
a reduced abstracted representation of the original stimulus, resulting in an encoding deficit. The inter-
pretation of new information is closely tied to its congruency with the activated schematic knowledge. 
Memory representation resulting from the process of selection, abstraction and interpretation is inte-
grated into a holistic and coherent global representation.

Newer insights into how memory is stored and retrieved during comprehension have highlighted 
the need to refine and modify our understanding of knowledge construction within the schema-theory 
put forth thus far, as it is rigid, unchangeable and highly controlled, echoing Kintsch’s view that “if 
schematic notions are powerful enough, they are too inflexible, and if they are general enough, they fail 
in their constraining function” (Kintsch, 1988, as cited in Nassaji, 2007: 89). By drawing on Kintsch’s 
(1988, 1998) construction-integration model, Nassaji (2007) proposes that there are two main processes 
responsible for comprehension: namely, the construction process, during which a textbase which in-
cludes a propositional meaning of the text is constructed from textual input, and the integration process, 
during which the reader integrates the constructed textbase with their global knowledge, forming, in 
turn, a clear mental representation of what the text is about, or a situation model. Both of these processes 
operate in a connectionist manner. “Central to this view is the idea that the knowledge that guides the 
comprehension system is not outside the text nor does the processing system proceed by generating 
top-down expectations and hypotheses and checking them against textual information as suggested by 
schema theory” (Nassaji, 2007: 91). According to this view, the generation of knowledge begins with 
textual information which initiates activation of patterns in relevant schemas, and progresses over con-
tinuous upgrading of previously established associations in the text.

2.1. Activation of background knowledge and inferencing

In cognitively oriented models of reading comprehension set within the schema theory, critical 
emphasis is placed on prior knowledge, as a resource, and inferencing, as a process, in directing the 
construction of meaning (McVee, Dunsmore & Davelek, 2005).

Research so far confirms the importance of prior knowledge activation for the success of read-
ing texts in a foreign language. The reader uses prior knowledge in top-down word processing to draw 
conclusions about the meaning and achieve bottom-up comprehension of unfamiliar words and phrases. 
The reader further uses their knowledge of the connections between concepts and ideas to establish as-
sociations between ideas not explicitly mentioned in the text, as well as between new information in the 
text and existing knowledge structures in long-term memory. Because prior knowledge influences the 
encoding and retrieval processes of textual information, it facilitates comprehension both when reading 
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and after reading, when recalling information from text (Kendeou, Rapp & van den Broek, 2003: 3). 
Major research in this area has examined the impact of prior knowledge on reading time, inferencing, 
and knowledge integration (e.g., Just & Capenter, 1980; O’Brien, 1995), focusing specifically on the 
distinction between experts, i.e. readers with prior knowledge about a particular area, and amateurs, i.e. 
readers who have no prior knowledge or have limited knowledge in the particular area being examined 
(Means & Voss, 1985; Voss & Bisanz, 1985). As expected, experts are able to recall more information 
from the text, with the information being more accurate and reliable. Experts also draw accurate con-
clusions based on context if part of the text is not clear to them, while the conclusions of readers with 
limited prior knowledge are less reliable (Noordman & Vonk, 1992). Readers with prior knowledge of 
the subject area of   the text are able to develop complex and correct mental models of the text (Barry 
& Lazarte, 1998). Prior knowledge has a greater impact on reading success than drawing conclusions 
by means of analogy (Brantmeier, 2005: 76). Also, along with interest in the topic, prior knowledge is 
positively related to text comprehension, although it is not a dominant variable (Carell & Wise, 1998) 
and is of particular importance for readers at lower levels of foreign language proficiency who often 
do not have a holistic approach to reading (Anderson, 1999). However, a key requirement in using this 
strategy is that prior knowledge that is activated must be adequately and substantially related to the topic 
of the text. If readers activate knowledge that is inappropriate in a given context, comprehension can be 
significantly impeded (Pressley & Woloshyn, 1995). It should also be emphasized that the lack of prior 
knowledge does not always have an adverse effect on comprehension. Specifically, research has shown 
that students with higher foreign language proficiency who have limited knowledge of the topic of the 
text can learn more from the text than students who have better prior knowledge, but their foreign lan-
guage skills are less developed (McNamara & Kintsch, 1996).

Inferencing is one of the most widely accepted schema-theoretic notions, assumed to be made 
on the basis of the reader’s prior mental representations (Anderson & Pearson, 1984). It is a complex 
process that encompasses the use of different cognitive strategies influenced by context-specific meta-
cognitive processes and involves understanding the situation, task and goal of reading (Grabe, 2009). In 
drawing conclusions, readers form hypotheses, ideas, or judgments based on the knowledge, ideas, and 
judgments that are explicitly or implicitly provided in the text. In appropriately applying this strategy, 
readers are able to use new language and linguistic structures to understand the text, despite having 
limited knowledge of the language in the reading passage (Oxford, 1990: 47). Research has found that 
readers differ greatly when it comes to the ability to make accurate, logical and meaningful conclusions 
based on the information in a given context, with differences not only found in the quality of use of this 
process, but also in its frequency (Carter, 1987). Among the factors influencing this process are user-re-
lated factors, language-related factors, and task-related factors (Haastrup, 1991: 40-41). The greatest 
influence among the factors related to the user is reserved for foreign language proficiency, along with 
other user characteristics, such as the analytical learning style. The influence of language-related factors 
is significant when transferring knowledge and ability of making inferences from first to foreign langu-
age. Task-related factors concern the predictability of the meaning of unknown parts of the text based 
on contextual information, with this factor ranging from very predictable to very obscure. Research also 
highlights the impact of prior knowledge on the proper use of this process when reading (Pressley, 2006: 
61). The findings of the research, however, show some disagreement as to the importance of knowing 
vocabulary in correctly drawing conclusions based on contextual information. On the one hand, it is 
emphasized that greater knowledge of vocabulary is crucial when drawing conclusions correctly (Nas-
saji, 2004), while on the other hand, some studies conclude that a minimal knowledge of vocabulary is 
sufficient for the reader to understand the text (Parel, 2004), emphasizing that contextual guessing and 
drawing conclusions are more significant predictors of reading success than the knowledge of vocabu-
lary. There is no doubt that this process is very important in achieving comprehension in reading, which 
is why it is necessary to conduct research that will delve deeper into the identification and explanation 
of the factors that significantly influence its implementation.
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3. METHODOLOGY

This paper explores the ways in which developed foreign language reading skills together with 
the readers’ preference for reading foreign language texts outside the academic context may be related 
to the frequency with which they activate their background knowledge when reading academic texts and 
make inferences based on the information from assigned reading passages. More specifically, the first 
question in this paper asks if the frequency of the activation of background knowledge is significantly 
affected by the readers’ proficiency in EL reading and by their exposure to texts in English outside the 
classroom. The second research question investigates whether the variance in the frequency of infer-
encing among the participants can be accounted for by their EL reading proficiency and the amount of 
exposure to English texts outside the classroom. 

3.1. Participants

Forty-three students studying at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad took part in 
the research. At the time of the investigation, the students were all humanities and social studies majors, 
taking a course in English as a faculty requirement. The investigated sample included both first-year 
(N1=22) and second-year students (N2=21) who were on average 20.4 years old (ages ranging between 
18 and 22). There were 27 female and 16 male students; even though the gender distribution is unbal-
anced, the sample satisfies the requirements of ecological validity, as it reflects the general gender dis-
tribution of all students studying humanities and social sciences in Serbia.

3.2. Instrument

The data in this study was collected by means of three different instruments. The information on 
EL reading proficiency was gathered with the use of the reading section of TOEFL IBT (ETS, 2009). 
According to the relevant literature, the aim of the test is to assess the students’ ability to understand aca-
demic texts in English (Cohen, & Upton, 2006: 104-106) by relying on questions designed to replicate 
the types of tasks that university students face when reading in an academic context (Jamieson, Jones, 
Kirsch, Mosenthal, & Taylor, 1999: 11). The students’ level of English language proficiency was tested 
by means of the Quick Pen and Paper Test (Oxford University Press/University of Cambridge/Associa-
tion of Language Testers in Europe, 2001). Finally, in order to investigate the amount of exposure to EL 
texts outside the classroom, together with the use of background knowledge activation and inferencing, 
the participants filled out a Likert-scale self-report measure. Exposure was measured by a single item 
asking the partipants to indicate on a 5-point scale the frequency with which they read in English outside 
the classroom. Both Background Knowledge Activation and Inferencing included subscales consisting 
of three items each. The reliability of the subscales was α=.712 and α=.785 respectively.

3.3. Variables

The independent variables in the research included scale variables of English Reading Proficiency 
and Exposure, which were, following the results of a preliminary analysis (discussed further in Proce-
dure), transformed into binary nominal variables. 

The dependent variables included Background Knowledge Activation and Inferencing.
The covariate in this study was English Language Proficiency.
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3.4. Procedure

The data for the research was gathered at the beginning of the academic year. During a single 
90-minute session the participants completed the reading section of the TOEFL IBT (ETS, 2009), the 
Quick Pen and Paper Test (Oxford University Press/University of Cambridge/Association of Language 
Testers in Europe, 2001) and the short questionnaire. For each participant, mean scores, medians and 
standard deviations were computed for all measures. Median scores, being the middle value when data 
is ordered from least to greatest, were then used as a cut-off point between high- and low-proficiency 
students for EL Reading Proficiency and students with high and low Exposure to English texts outside 
the classroom. The resulting groups were compared by means of a 2x2 analysis of covariance, with EL 
proficiency appearing as a control variable. In performing this statistical test, it is possible to answer 
questions about mean differences between two independent groups as defined by either factor, as well as 
to ascertain whether the effects of each factor are additive, i.e. whether there is any interaction between 
the factors, while controlling for a scale covariate (Landau & Everitt, 2004). The data were processed 
using SPSS 20.0 statistical software.

4. RESULTS

An overview of the results of descriptive statistics for both dependent, predictor and control vari-
ables can be seen in Table 1.

 Inferencing Background Exposure to 
EL Texts

English 
Proficiency

EL Reading 
Proficiency

Minimum 2 1 1 29 4
Maximum 5 5 5 55 12
Mean 3.33 3.22 3.58 40.53 9.04
SD 1.01 1.33 0.96 6.03 1.96
Median 3.09 2.97 3.12 41 9
Skewness .135 .027 .415 0.017 -0.596
Std. Error of Skewness .393 .393 .393 0.374 0.383
Kurtosis -1.053 -1.262 -.029 -0.375 0.463
Std. Error of Kurtosis .768 .768 .768 0.733 0.750

Table 1: Descriptive statistics

Preliminary results of testing for the normality of distribution indicate that the data is either mode-
rately skewed (values between −1 and −½ or between +½ and +1) or approximately symmetric (values 
between −½ and +½,) and that the excess kurtosis in the tested variables shows both positive results, 
indicating more outliers than normality, and negative, indicating fewer outliers. No values  exceed the 
score higher than three times their respective standard errors.

Two factorial ANCOVAs were conducted to compare the main effects of EL Reading Proficiency, 
Exposure to EL Texts and the interaction between EL Reading Proficiency and Exposure to EL Texts 
on the students’ frequency of Inferencing and their Activation of Background Knowledge, controlling 
for the effects of English Language Proficiency. Both Reading Proficiency and Exposure to EL Texts 
included two levels (high- and low-scorers) (Table 2).



Jagoda Topalov

450

 Value 
Label N

EL Reading Proficiency
Low 19
High 17

Exposure to EL Texts
Low 19
High 17

Table 2: Between-subjects factors

Table 3. provides an overview of means and standard deviations for Background Knowledge Ac-
tivation and Inferencing cross-tabulated according to EL Reading Proficiency and Exposure to EL Texts. 

Background 
Knowledge 
Activation Inferencing

EL Reading 
Proficiency

Exposure to EL 
Texts Mean SD Mean SD

Low Low 2.47 1.06 2.73 0.70
High 2.50 1.00 2.53 1.02
Total 2.47 1.02 2.68 0.75

High Low 3.00 1.41 4.00 0.82
High 4.38 0.87 4.08 0.76
Total 4.06 1.14 4.06 0.75

Total Low 2.58 1.12 3.00 0.88
High 3.94 1.20 3.71 1.05
Total 3.22 1.33 3.33 1.01

Table 3: Cross-tabs of mean scores for dependent variables of Background Knowledge Activation and 
Inferencing

The results indicate that the lowest frequency of using the strategy of Background Knowledge 
Activation is found with students who were at lower levels of EL Reading Proficiency, but read EL texts 
outside the classroom more frequently, while the highest recorded use of this strategy was noted with the 
students who were more proficient EL readers and read the texts outside the classroom more frequently. 
The same sample distribution with respect to mean scores indicating frequency of usage was also found 
for the strategy of Inferencing, with the scores showing a lesser degree of variation compared to Back-
ground Knowledge Activation.

In order to check the assumptions of an ANCOVA, the distribution of the residuals and the homo-
geneity of variances were tested for both models, with the results indicating that no assumptions were 
violated. After the effect of the covariate of EL proficiency was removed, the following table provides 
an overview of the ANCOVA model testing the effects of EL Reading Proficiency and Exposure to EL 
Texts on the dependent variable of Activation of Background Knowledge (Table 4).



REVISITING SCHEMA THEORY – THE USE OF BACKGROUND KNOWLEDGE AND INFERENCING IN ...

451

Source
Type III Sum 

of Squares df
Mean 
Square F p ηp

2
Observed 
Powerb

Corrected Model 30.302a 4 7.575 7.357 .000 .487 .990
Intercept 5.496 1 5.496 5.338 .028 .147 .610
EL Proficiency 1.890 1 1.890 1.836 .185 .056 .259
EL Reading Proficiency 5.772 1 5.772 5.605 .024 .153 .631
Exposure to EL Texts 1.440 1 1.440 1.399 .246 .043 .209
EL Reading Proficiency * 
Exposure to EL Texts

1.450 1 1.450 1.408 .244 .043 .210

Error 31.920 31 1.030     
Total 436.000 36      
Corrected Total 62.222 35      
a. R2 = .515 (Adjusted R2 = .453)
b. Computed using alpha = .05

Table 4: Tests of Between-Subjects Effects for Background Knowledge Activation

The results indicate that the only statistically significant main effect was found with the variable 
of EL Reading Proficiency, (F(1, 42)=5.605, p<.05, ηp

2=.15), suggesting that the students’ frequency 
of using the strategy of background knowledge activation varies significantly between readers with 
more developed EL reading skills, as opposed to those with undeveloped reading skills. The effect size, 
reported above as partial eta squared, is considered high (Cohen, 1988). Further pairwise comparisons 
show that the students from the high-proficiency reading group are estimated to activate their back-
ground knowledge 1.04 points more frequently (on a 5-point Likert scale) than the low proficiency read-
ing group (95% CI from .183 to 1.913 points). The analysis revealed that both the effect of the Exposure 
to EL Texts and the interaction between EL Reading Proficiency and Exposure were not statistical. A 
fitted ANOVA model is able to explain 51.5% variance in the scores.

Table 5 presents the results of the ANCOVA model testing the effects of the predictor variables on 
the frequency of Inferencing while reading academic texts in English as a foreign language.

Source
Type III Sum 

of Squares df
Mean 
Square F p ηp

2
Observed 
Powerb

Corrected Model 19.403a 4 4.851 9.061 .000 .539 .998
Intercept 12.054 1 12.054 22.515 .000 .421 .996
EL Proficiency 2.260 1 2.260 4.221 .048 .120 .512
EL Reading Proficiency 9.017 1 9.017 16.843 .000 .352 .978
Exposure to EL Texts .365 1 .365 .681 .415 .022 .126
EL Reading Proficiency * 
Exposure to EL Texts

.005 1 .005 .010 .920 .000 .051

Error 16.597 31 .535     
Total 436.000 36      
Corrected Total 36.000 35      
a. R Squared = .539 (Adjusted R Squared = .479)
b. Computed using alpha = .05

Table 5: Tests of Between-Subjects Effects for Inferencing
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With the effects of the covariate of EL proficiency removed, the results indicate that the main ef-
fects of EL Reading Proficiency on the frequency with which the students make inferences while reading 
is statistically significant (F(1, 42)=16.843, p<.001, ηp

2=.35). Further pairwise comparisons show that, 
on average, the students with developed EL reading skills score 1.246 points higher with respect to the 
frequency of inferencing, as opposed to the students with less developed EL reading skills (95% CI from 
.622 to 1.869). The effect size, indicated above as partial eta-squared, is found to be high (Cohen, 1988). 
Similar to the results of the first ANCOVA model, the effect of Exposure to EL Texts and the interac-
tion between the two predictor variables were not found to be statistical. A fitted model can account for 
53.9% of the variance in the use of the strategy of Inferencing.

5. DISCUSSION

The present study was designed to determine the effects of the level of development of reading 
skills in the English language and the amount of exposure to texts in English outside the classroom on 
the frequency with which students activate their prior knowledge of the topic of the text and make infer-
ences while reading in an academic setting. The first question sought to determine if readers activate 
prior knowledge as a result of their proficiency in EL reading skills and the frequency with which they 
read non-academic English texts, whereas the second research question focused on determining if the 
variance in inferencing among the participants can be explained by their reading proficiency and the 
amount of exposure to English texts outside the classroom.

With respect to the first research question, the most significant finding is that EL reading profi-
ciency has effect on the frequency of prior knowledge activation, with students who have more devel-
oped reading skills using their background knowledge more frequently while they are engaged in the 
process of comprehension, than their less proficient colleagues. The amount of exposure to English texts 
outside the classroom cannot be tied to the frequency in the use of this strategy between the partici-
pants, nor can the interaction between reading proficiency and exposure. As mentioned in the literature 
review, if readers activate knowledge that is inappropriate in a given context, comprehension can be 
significantly impeded (Pressley & Woloshyn, 1995). The findings of this research seem to suggest that 
the prior knowledge that was activated by proficient readers was effectively and meaningfully related 
to the topic of the text, as a clear connection has been established between comprehension and strategy 
use. In light of theoretical assumptions put forth by the modified schema theory, it appears that more 
proficient readers were able to more effectively generate knowledge from textual information by activat-
ing patterns in schemas relevant to the topic of the text, and continually upgrade previously established 
associations in the text during the entire reading event (Nassaji, 2007). It should also be noted that the 
control variable of Proficiency in the English Language was not found to have a statistically significant 
effect on the activation of background knowledge. Even though previous studies have firmly established 
a connection between knowledge of a foreign language and comprehension (e.g. Bernhardt & Kamil, 
1995; Carrell, 1991; Chan, 2003; Salmani-Nodoushan, 2003), in the context of this study, the lack of a 
statistically significant result implies that the activation of appropriate schemas and their effective use 
are more substantially and fundamentally related to comprehension, than they are to the knowledge of 
a foreign language. In other words, prior knowledge use is only indirectly connected with L2 language 
proficiency, through the mediating factor of L2 reading skills.

The most important finding in relation to the second research question concerns the variable of 
L2 reading proficiency as a factor which significantly influences the variation in frequency of inferenc-
ing among the participants. The results reveal that more proficient readers tend to engage in the process 
of drawing conclusions based on information explicitly or implicitly stated in the text more frequently 
compared to the less proficient EL readers. The most important implication of this result is that lim-
ited reading skills, which also may include limited metacognitive knowledge of the organizational pat-
terns of text structure and context-specific metacognitive processes, as discussed in the literature review 



REVISITING SCHEMA THEORY – THE USE OF BACKGROUND KNOWLEDGE AND INFERENCING IN ...

453

(Grabe, 2009), not only restrict readers from drawing accurate conclusions, but they also seem to deter 
them from even attempting to make inferences. A further support for this conclusion may be found in the 
lack of any statistically significant results with respect to the amount of exposure to EL non-academic 
texts outside the classroom. Namely, it seems that, even though students on average read texts in English 
quite frequently (mean=3.58, falling under high frequency use, as proposed by Oxford and Burry-Stock 
(1995)), they do not seem to transfer their general L2 reading skills to academic reading tasks. Since 
proper use of inferencing involves metacognitive understanding of the situation, task and goal of reading 
(Grabe, 2009), the students are either unaware of this cognitive process as a strategy which facilitates 
reading comprehension, or are unskilled in its application, which is why they do not use it. On the other 
hand, with respect to EL language proficiency, the results yield a significant effect on the frequency of 
inferencing, confirming conclusions established in previously conducted studies that higher proficiency 
learners are more successful at drawing accurate and logical conclusions from context (Bengeleil & 
Paribakht, 2004).

6. CONCLUSION

This paper explored the ways in which developed foreign language reading skills together with 
the readers’ preference for reading foreign language texts outside the academic context might be related 
to the frequency with which they activate their background knowledge when reading academic texts and 
make inferences based on the information from assigned reading passages. The findings reported here 
suggest that good readers use both schema-driven strategies more frequently than poor readers. There-
fore, the proficiency in L2 reading is a major factor in the effectiveness of the process which includes 
retrieving prior relevant information and using it to upgrade the text and/or situational model of the 
reading passage that the reader is forming, and one that seems to mediate between other skills directly 
or indirectly related to comprehension, including L2 proficiency. Another important finding is that the 
amount of exposure to English texts outside the classroom cannot be tied to the variance in the use of 
strategies, suggesting that there is a lack of transfer of skills between reading for different purposes. 
Therein, possibly, lies the most important implication of the findings. Even though reading for different 
purposes imposes different set of cognitive demands on the reader (Grabe, 2009), both schema-driven 
processes that were investigated in this paper will be a part of almost every reading event, regardless 
of its purpose. For example, when one reads to be entertained, he or she chooses the text based on the 
topic of interest, which is, in turn, dependant on the reader’s previous knowledge and experiences; in 
that respect, the appropriate schema is triggered automatically, multiple concepts in memory structures 
are activated instantaneously as a unit, with the activation of one member evoking activation of the oth-
ers (van der Broek, Young, Tzeng, Linderholm, 1999: 89). The same should be carried over to academic 
reading tasks, so that a student, when tasked with reading a passage, instantly activates appropriate 
schemata and makes inferences about the content before and while reading. Reading instruction that ac-
knowledges the active role of the reader in constructing meaning and knowledge from text, as suggested 
by schema-theorists, by relying on empirically tested combination of strategies (e.g. Collaborative stra-
tegic reading (Klingner, Vaughn & Schumm, 1998), Concept oriented reading instruction (Guthrie, 
McRae & Klauda, 2007)) may facilitate in making such thinking processes explicit and, after sufficient 
practice, perhaps even automatic.
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PRETHODNO ZNANJE I IZVOĐENJE ZAKLJUČAKA U RAZUMEVANJU TEKSTA NA ENGLESKOM 
JEZIKU KAO STRANOM 

Резиме

Анализа процеса читања и адекватних метода наставе већ традиционално истиче интеракцију 
између читаочевог језичког знања и његовог познавања света у разумевању текстуалног значења. Прет-
ходно формиране структуре знања, тј. схеме, олакшавају обраду текста како у смеру одоздо-на-горе, тако 
и одозго-на-доле и од пресудног су значаја за успешно разумевање. Циљ овог рада јесте да се утврди да ли 
су развијена вештина читања на енглеском језику и учесталост излагања енглеским текстовима значајни 
предиктори активирања претходног знања и очекивања о тексту који читаоци развијају пре и током читања 
текстова на енглеском као страном језику. У ту сврху, укупно 43 студента који су похађали курс енглеског 
језика као изборног предмета урадили су тест разумевања прочитаног текста, након чега су одговорили на 
упитник који је испитао њихову употребу стратегија везаних за извођење закључака на основу контекста и 
активирање претходног знања. Учесници су прво подељени у две групе на основу нивоа развоја вештине 
читања и фреквенције излагања текстовима на енглеском ван учионице, а затим су упоређени путем анали-
зе коваријансе. Резултати показују да се студенти разликују у односу на учесталост којом изводе закључке 
и активирају претходно знање у зависности од развоја вештине читања, али не и као резултат изложености 
енглеским текстовима или интеракције између ова два фактора. Студенти из групе са ниским степеном 
развоја вештине читања ређе активирају схеме, што води ка лошим резултатима на тесту разумевања тек-
ста. Резултати надаље сугеришу да код студената такође не долази до трансфера општих вештина читања 
на академске задатке читања, што је једно од питања која би се могла адресирати одговарајућим наставним 
методама.
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INSTRUMENTI PODSTICANJA INSTITUCIONALNE 
DVOJEZIČNOSTI/VIŠEJEZIČNOSTI U SLOVENIJI I SRBIJI 

(VOJVODINI)1

Jedno od temeljnih pitanja savremenih društava jeste kako zadovoljiti jezička ljudska prava svih jezičkih zajednica 
koje žive u određenoj društvenoj sredini, kako u obrazovanju tako i u javnoj komunikaciji u državnim i privatnim 
institucijama i preduzećima. Temelji regulisanja manjinskih jezičkih prava u Sloveniji i Srbiji postavljeni su u 
nekada zajedničkoj državi, pa tako formalna zastupljenost manjinskih jezika u državnim institucijama na dvojezič-
nom/višejezičnom prostoru nije upitna. Međutim, postavlja se pitanje koliko su zaposleni u javnom sektoru spre-
mni i motivisani za komunikaciju na manjinskim jezicima. U radu se na primeru dvojezičnog područja u Sloveniji 
(Prekomurje i Primorje) i Srbiji (AP Vojvodina, koja može da posluži kao model uređivanja manjinskih pitanja), 
preispituju instrumenti kojima država podstiče zaposlene na dvojezičnu/višejezičnu komunikaciju. 

Ključne reči: jezička ljudska prava, nacionalne manjine, institucionalna dvojezičnost/višejezičnost, instrumenti za 
podsticanje dvojezičnosti/višejezičnosti, ekonomska vrednost dvojezičnosti/višejezičnosti

1. UVOD

Danas u savremenim društvima mogu da se posmatraju dva suprotna toka, s jedne strane, pod 
uticajem globalizacije i dostupnosti informacija dolazi do sve veće društvene unifikacije, dok se s druge 
strane, sve više naglašava važnost kulturne raznolikosti i očuvanja kulturnih posebnosti različitih et-
ničkih zajednica koje čine određeno društvo. Međutim, očuvanje jezičke raznolikosti samo je jedno od 
područja zaštite jezičkih ljudskih prava. Varen (Varennes 2013: 97) konstatuje da se očuvanje jezičkih 
ljudskih prava zapravo odnosi na tri potpuno različita vida: zaštitu ugroženih jezika, zaštitu i podsticanje 
jezičke raznolikosti te zaštitu ljudskih prava manjina koja se odnose na njihov jezik. Sve to se naglašava 
i u različitim međunarodnim dokumentima (npr. u Deklaraciji o ljudskim pravima UN-a, Evropskoj 
povelji o regionalnim i manjinskim jezicima Saveta Evrope itd.). Osim što se ona ostvaruju u privatnoj, 
trebalo bi da se omoguće i u javnoj komunikaciji, i to ne samo u obrazovanju, već i u različitim državnim 
institucijama, kao što su državna uprava, policija i sudovi, zdravstvo i sl. (Varennes 2003, cit. prema 
Novak Lukanovič i Mulec 2014: 96). U Sloveniji i Srbiji ta pitanja nisu uopšte nova, jer već postoji duga 
tradicija regulisanja manjinskih jezičkih prava, koja ima svoje formalne začetke u nekada zajedničkoj 
državi Jugoslaviji, posebno na područjima gde žive manjinske zajednice i gde je već tradicionalno obez-
beđena institucionalna dvojezičnost/višejezičnost.

Kad je reč o višejezičnosti, taj pojam može da se sagleda u vidu dvojezičnosti (bilingvalnosti) od-
nosno višejezičnosti (plurilingvalnosti) pojedinca ili u vidu dvojezičnosti (diglosije) odnosno višejezič-
nosti (multilingvalnosti) sredine, što je i tema ovoga rada. Prema Lenc i Bertele (Lenz i Bertheles 2010: 
5–6), višejezičnost u užem smislu označava sposobnost mobilisanja celokupnog jezičkog repertoara i 
povezivanje postojećeg znanja i spretnosti u bilo kojem jeziku kako bi se govornik primereno odazvao 
potrebama višejezične sredine. S obzirom na to da svaki pojedinac ima svoj jezički repertoar koji će mu 

1  Članak je nastao u okviru projekata Institucionalna dvojezičnost na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji: evalvacija 
dodatka za dvojezičnost (ARRS, J6-9373) te Jezici i kulture u vremenu i prostoru (ON-178002).
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omogućiti uspostavljanje uspešne komunikacije odnosno međukulturni dijalog u određenom višejezič-
nom društvu, cilj je (ali i izazov) jezičke politike da pronađe ravnotežu između višejezičnosti sredine 
i jezičkog repertoara pojedinaca u toj sredini. Takav pristup, kao što smatra Stabej (2019: 282), neće u 
potpunosti rešiti jezički konflikt, ali će omogućiti različitim jezičkim zajednicama da različita mišljenja 
i stavove o jezičkim praksama prevaziđu medijacijom i dogovaranjem.

2. INSTITUCIONALNA DVOJEZIČNOST/VIŠEJEZIČNOST KAO DEO 
JEZIČKE POLITIKE

Institucionalna dvojezičnost/višejezičnost u tesnoj je vezi sa jezičkim planiranjem i jezičkom 
politikom. Jezičko planiranje se kao termin prvi put pojavljuje 1959. godine u radu Einara Haugena 
o standardizaciji norveškog jezika. U svojoj prvoj fazi označava, kako smatra Hornberger (2006: 26), 
pravopisnu, gramatičku i leksičku kodifikaciju te izbor jezičkih oblika. No, njegovo se značenje brzo 
proširuje, pa se već krajem 1970-ih godina govori o dve odvojene delatnosti, planiranju statusa i pla-
niranju korpusa, a krajem 1980-ih pridružuje im se i treća, planiranje usvajanja jezika (v. npr. Cooper 
1989). Te jezičke delatnosti određuju i usmeravaju jezičku sliku određenog društva i zato ne mogu da 
se promatraju van društvenog konteksta. Tolefson (Tollefson 1991: 16–17) smatra da jezičko planiranje 
(tj. planiranje korpusa) i jezička politika (tj. planiranje statusa) određuju koji će jezik (odnosno njegovi 
govornici) u određenom društvu imati političku i ekonomsku moć. Ili, rečima Ferklafa (Fairclough 
2001: 196), jezikom se uvek izražavaju, konstituišu ili stvaraju društveni identiteti i društveni odnosi u 
kojima se odražava društvena moć. Pri tome važnu ulogu igra jezičko obrazovanje koje najčešće zavisi 
od političkih odluka državnih institucija. Upravo je zato jezičko obrazovanje ključno za razumevanje 
različitih vidova organizovanosti određenog društva, jer se u njemu odražavaju političke odluke i re-
šavaju pojedini jezički problemi u društvu (Tollefson 1991: 7). Kada se govori o planiranju usvajanja 
jezika, prevashodno se misli na strategije postizanja odgovarajućih kompetencija u jezicima koji imaju 
status nacionalnih i/ili službenih jezika ili jezika obrazovanja (Wright 2016: 69). No, jezička politika 
bi trebalo da uzme u obzir čitav dijapazon jezika u određenom društvu: prvih, drugih, stranih itd, jer, 
kako Spolski konstatuje (Spolsky 2010: 3), sve se češće ističe da upravo aktivnosti jezičke politike u 
obrazovanju utiču na promene u jezičkoj praksi i u našim verovanjima uopšte. Tolefson i Cui (Tollefson 
i Tsui 2014: 189) naglašavaju da savremeni globalizacijski procesi, kao što su migracije, urbanizacija i 
promene načina rada, nameću jezičkoj politici u obrazovanju centralnu poziciju, što je posebno aktualno 
u višejezičnim i višekulturnim zajednicama. To se odražava i u jezičkoj politici Evropske unije, koja se 
intenzivno zalaže za zaštitu kulturne raznolikosti i podsticanje učenja jezika, a njene ideje se najekspli-
citnije realizuju u obrazovanju. 

Osim što se u javnoj komunikaciji jezička ljudska prava ostvaruju u obrazovanju, ona se takođe 
ostvaruju i na polju kulture, informisanja i upotrebe jezika u državnoj i lokalnoj administraciji dodelji-
vanjem statusa službenih jezika. Koliko je jezičko planiranje složen proces koji i u najboljem scenariju 
ne može da zadovolji potrebe svih jezičkih zajednica u određenom društvu, govori već i sam naslov 
Tolefsonove monografije Planning language, planning ineqaulity (Tollefson 1991), dakle jezičnim pla-
niranjem gotovo se neminovno stvara i jezična neravnopravnost. Posebno se to odražava u planiranju 
statusa jezika u nacionalnim državama, gde se nacionalnom jeziku, koji je najčešće i jezik većinske 
zajednice, dodeljuje status službenog, a time i dominantnog jezika, dok je status jezika manjinskih za-
jednica u podređenoj poziciji i zavisi od volje dominantne grupe. 

Jezička prava manjinskih zajednica određena su u različitim dokumentima. U okviru Evropske 
unije temeljni je dokument Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima2 (1992), koja je 
stupila na snagu 1998. godine, a do danas joj je pristupila 21 od ukupno 47 članica, među kojima su i 
Slovenija i Srbija (Bugarski 2009: 70). Problem povelje je, kao što ističe Bugarski (2009: 74–75), te-

2  Srpska verzija Povelje dostupna je na stranici https://ljudskaprava.gov.rs/sh/node/19820, slovenačka na stranici http://www.
svetevrope.si/sl/dokumenti_in_publikacije/konvencije/148/.
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ritorijalni princip, što se odražava kao „eksplicitno isključivanje imigrantskih jezika“ iako oni imaju u 
nekim zemljama, pa i u Sloveniji, znatno više govornika nego manjinski jezici. Drugi veliki problem je 
što neke zemlje ne prikupljaju podatke o jezičkoj i etničkoj pripadnosti stanovnika, osim npr. Švedske, 
Danske i Nemačke takav je slučaj i u Sloveniji, gde su poslednji dostupni podaci iz 2002. godine (od 
tada se popis stanovništva vrši putem postojećih registara u kojima se radi zaštite ljudskih prava podaci 
o etničkoj i verskoj pripadnosti ne prikupljaju). Osim toga status manjinskih jezika uređuje se formal-
no-pravnim aktima na nivou pojedine zemlje, tj. ustavom te različitim državnim i lokalnim zakonima, 
statutima itd. Na taj se način uspostavlja mogućnost za dvojezičnost/višejezičnost na određenoj teri-
toriji, koja „u svim svojim socijalnim, kulturnim, ekonomskim, međunarodnim pogledima razotkriva 
stepen demokratičnosti društva i stepen ravnopravnosti različitih etničkih zajednica“ (Novak Lukanovič 
i Mulec 2014: 96). Međutim, kako ističe Vilijams (Williams 2013: 2), sama činjenica da postoji jaka 
formalno-pravna baza za zaštitu manjinskih jezika još nije garancija da će država inkluzivnom jezičkom 
politikom povezati baš sve jezičke zajednice.

Paten (Patten 2003: 2) razlikuje dva temeljna principa realizovanja jezičkih ljudskih prava, perso-
nalni i teritorijalni. U prvom slučaju jezička prava prate govornika gdegod se u zemlji on nalazio, dok su 
u drugom slučaju jezička prava ograničena na određenu teritoriju. Zemlje na području bivše Jugoslavije 
već tradicionalno prate teritorijalni princip nasledivši prilično visoke standarde zaštite manjina (Bugar-
ski 2009: 76) i u savremenim evropskim okvirima, ali se postavlja pitanje u kojoj meri se ti standardi 
realizuju u praksi. Od faktora za uspešnu realizaciju dvojezičnosti/višejezičnosti Novak Lukanovič i 
Mulec (2014: 97) posebno ističu primerenu organizovanost obrazovnog sistema (mogućnost učenja 
maternjeg jezika i jezika sredine, a s druge strane i obavezno učenje jezika manjina), primerenu organi-
zovanost državnih institucija i pravosuđa (mogućnost komunikacije na manjinskom jeziku u državnim 
i opštinskim organima, na sudu, u državnim institucijama itd.), primerenu organizovanost komunika-
cije u privatnom sektoru (mogućnost komunikacije na manjinskom jeziku u privatnim institucijama, 
preduzećima itd, što se često zaboravlja), ali i podsticanje pozitivnih stavova o manjinskim jezicima te 
pozitivnih stavova o dvojezičnosti/višejezičnosti. Često se, naime, događa da mere za zaštitu jezičkih 
ljudskih prava postoje samo kao individualno pravo pripadnika nacionalne manjine i zbog toga dolazi 
do opasnosti „getoizacije“ jezika manjine. 

Države koriste različite političke instrumente za ostvarivanje ciljeva koji mogu da se primene i na 
području zaštite manjinskih jezika. Vedung (2010) prema stepenu autoritarnosti, odnosno stepenu inter-
venisanja u društvene procese, razlikuje tri vrste instrumenata: regulatorne (regulative, odredbe, zakoni 
itd.), ekonomske (finansijski podsticaji) i informacione (informisanje javnosti). Danas se i u kontekstu 
zaštite manjinskih jezika sve češće ističe važnost ekonomskih instrumenata. Edvards (Edwards 1985, 
cit. prema Čok i Novak Lukanovič 2004: 84) smatra da zapravo ekonomski i pragmatički elementi naj-
više utiču na odabir i upotrebu individualnih jezika u svakodnevnom životu. U tom smislu je ekonom-
ska vrednost upotrebe manjinskog jezika važan deo očuvanja višekulturnosti. Znanje jezika manjinske 
zajednice daje pojedincu dodatnu vrednost, jer mu omogućava  zapošljavanje u svom okruženju, ali i 
mobilnost i uključivanje u drugo, većinom susedno tržište (Novak Lukanovič i Mulec 2014: 106). 

3. ISTRAŽIVANJE: METODE I REZULTATI

U radu se istražuje kako se u institucijama na dvojezičnim odnosno višejezičnim područjima u 
Sloveniji i Vojvodini (Srbija) ostvaruju jezička ljudska prava formalno priznatih manjinskih zajednica. 
Institucionalna dvojezičnost/višejezičnost danas na tim područjima dakako nije upitna, međutim, po-
stavlja se pitanje koliko su zaposleni u institucijama spremni i motivisani za komunikaciju na manjin-
skim jezicima, te kojim instrumentima država podstiče zaposlene na dvojezičnu komunikaciju. Prelimi-
narnim istraživanjem pokušava se odgovoriti na pitanje kojim se političkim instrumentima na formalno-
pravnom nivou podstiču zaposleni na aktivnu upotrebu manjinskih jezika na dvojezičnim područjima 
u Sloveniji, te dvojezičnim/višejezičnim područjima  u Vojvodini, koja je prema broju službenih jezika 
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unikum u regionu, pa i šire. Komparativnom metodom se upoređuju, u prvom redu, regulatorni i eko-
nomski instrumenti za podsticanje dvojezičnosti/višejezičnosti. Prvi uređuju načine dodeljivanja statusa 
službenih jezika manjinskih etničkih zajednica i principe njihovog organizovanja, dok se drugi bave 
ekonomskim pitanjima podsticanja dvojezičnosti/višejezičnosti.

3.1. Manjinski jezici sa statusom službenih jezika

Prema poslednjem popisu stanovništva 20113, u Srbiji postoji više od 20 etničkih zajednica koje 
imaju mogućnost da se organizuju u nacionalne savete.4 Do danas je formiran 21 nacionalni savet od 
kojih čak 17 sa sedištem u Vojvodini.5 Njihova temeljna prava utvrđuje Ustav Republike Srbije.6 U članu 
10. stoji da je u Srbiji u službenoj upotrebi srpski jezik i ćirilično pismo, a službenu upotrebu drugih 
jezika i pisama uređuje zakon. U članovima 14, 18. i 19. ističe se zaštita prava nacionalnih manjina radi 
ostvarivanja potpune ravnopravnosti i očuvanja njihovog identiteta, kao i demokratizacije društva, u 
članu 20. naglašava se, između ostalog, i da se dostignuti nivo manjinskih prava ne može smanjivati, a 
u članu 79, konkretno se navodi pravo 

na izražavanje, čuvanje, negovanje, razvijanje i javno izražavanje nacionalne, etničke, kulturne i verske 
posebnosti; na upotrebu svojih simbola na javnim mestima; na korišćenje svog jezika i pisma; da u sredina-
ma gde čine značajnu populaciju, državni organi, organizacije kojima su poverena javna ovlašćenja, organi 
autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave vode postupak i na njihovom jeziku; na školovanje na 
svom jeziku u državnim ustanovama i ustanovama autonomnih pokrajina; na osnivanje privatnih obrazov-
nih ustanova; da na svome jeziku koriste svoje ime i prezime; da u sredinama gde čine značajnu populaciju, 
tradicionalni lokalni nazivi, imena ulica, naselja i topografske oznake budu ispisane i na njihovom jeziku; 
na potpuno, blagovremeno i nepristrasno obaveštavanje na svom jeziku, uključujući i pravo na izražavanje, 
primanje, slanje i razmenu obaveštenja i ideja; na osnivanje sopstvenih sredstava javnog obaveštavanja, u 
skladu sa zakonom.
U skladu sa Ustavom, na osnovu zakona, pokrajinskim propisima mogu se ustanoviti dodatna prava pripad-
nika nacionalnih manjina. (Ustav Republike Srbije 2006)

Godine 2016. usvojen je Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina7 sa ciljem unapređenja 
institucionalnog i zakonodavnog okvira zaštite ljudskih prava manjinskih etničkih zajednica.

U Vojvodini prava manjinskih etničkih zajednica dodatno su određena Statutom AP Vojvodine8 
(2014), gde se u članu 6. navodi ravnopravnost svih građana, među kojima se posebno ističe ravno-
pravnost »Mađara, Slovaka, Hrvata, Crnogoraca, Rumuna, Roma, Bunjevaca, Rusina, Makedonaca i 
pripadnika drugih brojčano manjih nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji u njoj žive, sa 
pripadnicima srpskog naroda«, a u članu 7. naglašavaju se posebne vrednosti u Vojvodini: višejezičnost, 
višekulturalnost i sloboda veroispovesti te mere i aktivnosti za »međusobno upoznavanje i uvažavanje 
jezika, kultura i veroispovesti u AP Vojvodini«. Etničke zajednice postižu svoja prava putem svojih 
nacionalnih saveta. 

Pravo na službenu upotrebu manjinskih jezika dodatno reguliše Zakon o službenoj upotrebi jezika 
i pisama,9 i to prema broju pripadnika. Tako je obraćanje republičkim organima na jeziku etničkih zajed-
3  Popis stanovništva 2011; https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/popis/popis-2011/. 
4  Registar nacionalnih saveta nacionalnih manjina; http://mduls.gov.rs/registri/registar-nacionalnih-saveta-nacionalnih-

manjina/?script=lat.
5  Informacije i adresar dostupan na stranici Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine 

– nacionalne zajednice AP Vojvodine, Sektor za nacionalne manjine – nacionalne zajednice i prevodilačke poslove  http://
www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=3.

6  Ustav Republike Srbije; https://www.paragraf.rs/propisi/ustav_republike_srbije.html.
7  Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina; https://ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/ prilog_fajl/akcioni_

plan_za_sprovodjenje_prava_nacionalnih_manjina_-_sa_semaforom.pdf.
8  Statut AP Vojvodine; https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=statut&j=SRL.  
9  Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama; https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_sluzbenoj_upotrebi_ jezika_i_pisama.

html. 
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nica omogućeno zajednicama koje čine minimalno 2 %, dok se status službenog jezika u jedinici lokalne 
samouprave omogućava zajednicama sa barem 15 % ukupnog broja stanovnika. U tom smislu manje 
brojne manjine nemaju pravo na službeni jezik, ali mogu da se organizuju u nacionalne savete preko 
kojih uređuju svoja prava (v. npr. Perković i Baštovanović 2017, Bašić 2018). Na pokrajinskom nivou u 
Vojvodini status službenih jezika uz srpski imaju mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik 
i njihova pisma, a na nivou opština broj je još veći. Prema podacima Pokrajinskog sekretarijata za obra-
zovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice AP Vojvodine10 za 2019. godinu, 
od 45 opština svega su tri opštine sa srpskim kao jedinim službenim jezikom. Uz srpski jezik, mađarski 
je službeni jezik na čitavoj teritoriji u 28 opština te u pojedinim naseljima, tj. delimično u pet opština, 
slovački u 11 i delimično u četiri opštine, rumunski u devet i delimično u jednoj, rusinski u šest i deli-
mično u jednoj, hrvatski u jednoj i delimično u šest, češki u jednoj, bugarski delimično u jednoj, make-
donski u jednoj opštini na čitavoj teritoriji i delimično u jednoj te crnogorski u jednoj opštini (Tabela 1).

jezik AP Vojvodina opštine u celini opštine delimično
srpski + 45 (3 samo srpski)
mađarski + 28 5
slovački + 11 4
rumunski + 9 1
rusinski + 6 1
hrvatski + 1 6
češki - 1 -
bugarski - - 1
makedonski - 1 1
crnogorski - 1 -

Tabela 1. Službeni jezici u opštinama AP Vojvodine 2019.

Opštine sa najvećim brojem službenih jezika su Plandište sa pet (srpski, mađarski, slovački, rumun-
ski, makedonski) i sa četiri službena jezika Kovačica i Zrenjanin (srpski, mađarski, slovački, rumunski), 
Bela Crkva (srpski, mađarski, rumunski, češki) i Bačka Topola (srpski, mađarski, slovački, rusinski).

S druge strane, slika je u Sloveniji potpuno drugačija. Ako pogledamo rezultate poslednjeg teren-
skog popisa stanovništva iz 2002. godine11, na listi je takođe preko dvadeset etničkih zajednica od kojih 
Tabela 2 prikazuje prvih 12 prema broju pripadnika.

nacionalna pripadnost broj u % nacionalna pripadnost broj u %
Slovenci 83 % Mađari 0,32%
Srbi 1,98% Makedonci 0,20%
Hrvati 1,81% Romi 0,17%
Bošnjaci 1.10% Albanci 0,13%
Muslimani 0,53% Crnogorci 0.14%
Bosanci 0,41% Italijani 0,11%

Tabela 2. Najbrojnije etničke zajednice u Sloveniji prema Popisu stanovništva 2002.

10  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice AP Vojvodine: Jezici i 
pisma u službenoj upotrebi u statutima gradova i opština na teritoriji AP Vojvodine;

 http://www.puma.vojvodina.gov.rs/mapa.php.
11  Popis prebivalstva 2002; https://www.stat.si/popis2002/si/rezultati_slovenija_prebivalstvo_dz.htm.
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Međutim, Ustav Republike Slovenije12 (1991) ne pokazuje takvu sliku. U članu 11. stoji da je služ-
beni jezik u Sloveniji slovenački, a na teritoriji opština sa italijanskom i mađarskom etničkom zajedni-
com službeni jezici su i italijanski (4 opštine u Primorju) odnosno mađarski (pet opština u Prekomurju). 
Poseban status dodeljuje se u članu 65. (koji upućuje na zakonsko uređenje) romskoj zajednici. Drugim 
jezičkim zajednicama pripadaju opšta ljudska prava: članom 14. ravnopravnost u pravnim postupcima, 
članom 61. pravo na slobodno izražavanje pripadnosti narodu ili etničkoj zajednici, na očuvanje i izra-
žavanje kulture te na upotrebu jezika i pisma, a članom 62. (koji takođe upućuje na zakonsko uređenje) 
pravo na upotrebu sopstvenog jezika u ostvarivanju prava i dužnosti te u postupcima pred državnim i 
drugim organima. Dakle Ustavom Republike Slovenije se status službenih jezika (tradicionalno) dode-
ljuje autohtonim jezičkim zajednicama, dok je status imigrantskih jezika nedorečen, iako su one zapravo 
brojnije, na što upozorava, kao što je već spomenuto u prethodnom poglavlju, i Bugarski (2009: 74–75). 
Vlada je doduše 2011. godine usvojila Deklaraciju o položaju narodnih zajednica pripadnika naroda 
bivše SFRJ13, ali ona zapravo ništa ne menja. Prava imigrantskih etničkih zajednica određuju pojedini 
zakoni14, a briga za zaštitu prava jezika svih etničkih zajednica vodi se u Rezoluciji o Nacionalnom 
programu za jezičku politiku15 (poslednja usvojena za razdoblje 2014–2018) te u Akcionom planu za je-
zičko obrazovanje16 (2015). U tom smislu se planira osposobljavanje državnih službenika i funkcionera 
za komunikaciju na jezicima autohtonih i drugih etničkih zajednica, kao i podsticanje učenja jezika svih 
etničkih zajednica u okviru izbornih predmeta te njihova promocija u medijima. 

3.2. Organizovanje dvojezičnosti/višejezičnosti

Jezička prava manjinskih etničkih zajednica uglavnom su određena još u vreme zajedničke dr-
žave Jugoslavije, zato u zakonskim odredbama u slučaju institucionalne dvojezičnosti/višejezičnosti u 
Srbiji (Vojvodini) i Sloveniji nema većih razlika. Princip organizovanja u obe je zemlje teritorijalni, da-
kle dvojezičnost/višejezičnost ograničena je na teritorije sa određenom kvotom manjinske populacije. U 
Sloveniji se reguliše na republičkom nivou, a u Srbiji na republičkom i pokrajinskom nivou te na nivou 
lokalne samouprave, tj. u opštinama, dok se u obe zemlje realizuje na nivou opština.

U Vojvodini se ravnopravnost srpskog i manjinskih jezika na dvojezičnom/višejezičnom području 
uređuje različitim zakonima i pravilnicima. Za radna mesta u organima lokalne samouprave i pokra-
jinskim organima koja su u kontaktu sa manjinskom populacijom zahteva sa znanje jezika manjinskih 
etničkih zajednica, koje se utvrđuje uverenjem o polaganju ispita iz tih jezika. Ispit može da se polaže 
na različitim nivoima: osnovnom, srednjem i naprednom, a uključuje i proveru poznavanja stručne ter-
minologije iz oblasti prava i uprave.17 Međutim, analiza stanja pokazala je da je u pokrajinskoj upravi 
„nedovoljan broj zaposlenih koji vladaju jezikom i pismom nacionalnih manjina i koji su osposobljeni 
da vode postupke i komuniciraju sa građanima na onim jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj 
upotrebi u organima APV“, pa bi zato bilo „propisivanje znanja jezika nacionalnih manjina koji su u 
službenoj upotrebi u radu pokrajinskih organa izuzetno podoban mehanizam kojim se istovremeno do-
prinosi srazmernoj zastupljenosti pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica u strukturi pokrajinskih 
službenika i obezbeđuje pravo pripadnika nacionalnih manjina na službenu upotrebu maternjeg jezika“ 
(Ombudsman 2018a: 23). Iz toga proizlazi da se znanje jezika manjinskih etničkih zajednica uglavnom 
očekuje od pripadnika tih zajednica, a ne i od pripadnika većinske populacije, što ne pridonosi ide-

12  Ustava Republike Slovenije; http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1.
13  Deklaracija o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v RS; http://pisrs.si/Pis.web/ 

pregledPredpisa?id=DEKL32#.
14  Na primer Zakon o osnovnoj školi, Zakon o upravnom postupku itd.
15  Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014 – 2018; http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO91.
16  Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje; http://mk.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/ Ministrstvo/

raziskave-analize/slovenski_jezik/Akcijska_nacrta/ANJI.pdf.
17  Više informacija o ispitu na stranici Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – 

nacionalne zajednice AP Vojvodine; http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=10. 
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ji interkulturalnosti i međukulturnog prožimanja. Prema mišljenju pokrajinskog ombudsmana (2018b: 
41–42), zastupljenost jezika manjinskih jezičkih zajednica na zvaničnim internet prezentacijama kako 
pokrajinskih organa tako i jedinica lokalne samouprave takođe nije zadovoljavajuća. Istraživanje je, na-
ime, pokazalo da većina organa na svojim sajtovima ne poštuje sopstvene propise o službenoj upotrebi 
jezika manjinskih etničkih zajednica. Slično konstatira Ilić (2009): 

Opšti je utisak da u opštinama gde su pripadnici etničkih manjina u većini u stanovništvu, poseban problem 
stvara otežana mogućnost upotrebe jezika u službenoj komunikaciji sa organima samouprava i uprave, bilo 
usled nepoznavanja jezika pripadnika manjinskih zajednica, bilo usled nedostatka formularâ. Ostvarivanje 
tog prava varira od jedne do druge opštine.

U Sloveniji se ravnopravnost slovenačkog i manjinskog jezika na dvojezičnom području u Pri-
morju i Prekomurju takođe omogućava različitim zakonima i pravilnicima o delovanju upravnih i držav-
nih organa te pravosuđa, kao i uredbom o dvojezičnim natpisima (Novak Lukanovič i Mulec 2014: 98). 
Prevashodno se naglašava funkcionalna dvojezičnost, što znači da bi govornici manjinske zajednice u 
svim govornim položajima, formalnim i neformalnim, trebalo da upotrebljavaju manjinski jezik u ko-
munikaciji sa pripadnicima svoje jezičke zajednice, ali i u komunikaciji izvan svoje jezičke zajednice, 
dok bi pripadnici većinske jezičke zajednice u neformalnoj komunikaciji trebalo barem pasivno, tj. na 
nivou percepcije, ovladati manjinski jezik (Novak Lukanovič i Mulec 2014: 96–97). Međutim, praksa 
često ukazuje na jezičku neravnopravnost, posebno u privatnim institucijama i preduzećima (Novak 
Lukanovič 2011) koja u svojim internim aktima (statutu, poslovnim planovima, poslovnim izveštajima i 
sl.) ne poštuju načelo dvojezičnosti, što se zapravo od njih i ne traži ni u jednom zakonu. Kako konstatu-
ju Novak Lukanovič i Mulec (2014: 97), to se još više ispoljava u preduzećima koja imaju sedište izvan 
dvojezičnog područja. Prema mišljenju autorki, poseban problem je i nivo znanja jezika manjinske et-
ničke zajednice. Tako npr. u Zakonu o ostvarivanju posebnih prava za pripadnike italijanske i mađarske 
zajednice na području vaspitanja i obrazovanja smatra se da stručni radnik zna mađarski kao nastavni 
jezik ako je završio program dvojezične škole i/ili fakultativnu nastavu mađarskog u srednjoj školi i na 
fakultetu, mada je opšte poznato da pohađanje nastave pojedinih školskih predmeta ne mora da znači i 
da je usvojeno i znanje koje se na tim predmetima predaje.

3.3. Ekonomski instrumenti za podsticanje dvojezičnosti/ višejezičnosti

Već se iz dosad izloženog može zaključiti da su regulatorni instrumenti kako u Srbiji tako i u Slo-
veniji (barem što se tiče regulacije autohtonih etničkih zajednica) zadovoljavajući budući da usvojeni 
pravni akti omogućavaju visoke standarde zaštite jezičkih prava. Informacioni instrumenti su, čini se, u 
obe zemlje manje iskorišćeni, jer, kao što iskustva pokazuju, većinska etnička zajednica uglavnom nije 
zainteresovana za probleme manjinskih zajednica, kao ni za učenje tih jezika. Činjenica je da se znanje 
jezika manjinskih etničkih zajednica još uvek ne doživljava kao dodatna vrednost. S druge strane, razli-
ke se pokazuju u primeni ekonomskih instrumenata. U Sloveniji se, naime, kao mehanizam države za 
stvaranje dodatnih podsticaja za upotrebu jezika manjinskih etničkih zajednica u javnoj upravi dodatno 
stimuliše dodatak za dvojezično poslovanje koji je važan ekonomski elemenat. Dodatak za dvojezičnost 
uređuje slovenački Zakon o sistemu plata u javnom sektoru18 u članu 28, dok se u srpskom Zakonu o 
platama državnih službenika i nameštenika19 takav dodatak ne navodi. 

Dodatak za dvojezičnost je važan ekonomski mehanizam. Za državu on predstavlja finansijski 
trošak u državnom budžetu koji bi trebalo da se obezbedi kako bi dvojezičnost mogla da se ostvaruje na 
svim nivoima, dok je sa stajališta pojedinca dodatna motivacija da nauči, odnosno usavrši znanje jezika 
manjinske etničke zajednice, jer će na taj način lakše dobiti posao. Dodatak u iznosu od 3 % (za pasiv-

18  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3328. 
19  Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika; https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_platama_drzavnih_

sluzbenika_i_namestenika.html.
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no znanje jezika) do 6 % (za aktivno znanje jezika) od osnovne plate pripada svim zaposlenima koji 
u svom radu upotrebljavaju dva jezika (u školama i nacionalnim medijima čak 13 % – 15 %) ili, bolje 
rečeno, koji bi trebalo da upotrebljavaju dva jezika. Međutim, kako navode Novak Lukanovič i Mulec 
(2014: 98–102), neki smatraju da bi znanje dvaju jezika, slovenačkog i italijanskog odnosno mađarskog, 
trebalo da bude osnovni uslov za zapošljavanje na dvojezičnoj teritoriji nezavisno od radnog mesta i 
bez posebnih dodataka. U svakom slučaju, kao što smatraju i autorke, pitanje je koliko taj mehanizam 
motiviše pripadnike većinske populacije da nauče jezik manjinske etničke zajednice. Zapravo se češće 
događa, kao što pokazuju prethodna istraživanja (v. npr. Novak Lukanovič 2003), da se pripadnici ma-
njinskih etničkih zajednica prilagođavaju većinskoj zajednici i prvi kontakt u državnim institucijama 
uspostavljaju na slovenačkom, pa tek zatim na italijanskom odnosno mađarskom jezikom. Pošto se nivo 
znanja jezika prilikom zapošljavanja ne proverava posebnim testovima, pitanje je da li to znanje jezika 
uopšte zadovoljava komunikacijske kriterijume, jer, ovde je ipak u pitanju jezik struke.

4. ZAKLJUČAK

Preliminarna analiza instrumenata za podsticanje dvojezičnosti/višejezičnosti s naglaskom na os-
novnim regulatornim i ekonomskim instrumentima u Sloveniji i Srbiji, tačnije Vojvodini, pokazala je 
da su razlike u njihovoj primeni minimalne, što ne začuđuje budući da su oni uglavnom nastali u vreme 
zajedničke države. Temeljna se razlika pokazuje na ideološkom planu, u samom poimanju manjine, koje 
se u Sloveniji odnosi na autohtone manjine, ali i tu se ograničava samo na dve, italijansku i mađarsku, 
koje su svoja prava stekle još u vreme bivše zajedničke države, a izostavljaju se manjinske etničke za-
jednice koje su po svom izvoru imigrantske. Njihova se prava uređuju na druge načine i posledično im 
se dodeljuju niži standardi zaštite manjinskih prava. 

Što se tiče instrumenata za podsticanje dvojezičnosti/višejezičnosti najveća se razlika pokazuje 
u primeni ekonomskih instrumenata, posebno u mehanizmu dodatka za dvojezičnost koji pripada za-
poslenima u javnom sektoru u Sloveniji kao dodatna motivacija za učenje i upotrebu jezika manjinske 
etničke zajednice u poslovanju državnih organa i organa lokalne zajednice. Pri tome se kao poseban pro-
blem ističe znanje jezika koje se u postupku zapošljavanja eksplicitno ne proverava, dok se u Vojvodini 
sprovodi posebno testiranje s naglaskom na poznavanju stručne terminologije iz oblasti prava i uprave.

Na kraju može da se zaključi da u oba primera još uvek prevladava etnocentrička koncepcija, što 
znači da su instrumenti za podsticanje dvojezičnosti/višejezičnosti koncentrisani na zaštitu manjinskih 
prava, te stoga uglavnom naslovljavaju manjinske etničke zajednice. Međutim, pitanje je koliko oni 
motivišu pripadnike većinske etničke zajednice na međukulturno prožimanje. A bez toga, u vreme in-
tenzivne globalizacije, teško da će se očuvati jezička i kulturna raznolikost. 

Bibliografija

Bašić, Goran (2018). Policy of multiculturalism in Serbia: between legal confusion and social segregation. U: 
Multiculturalism in public policies (G. Bašić, M. Žagar, S. Tatalović, ed.). Belgrade: Institute of Social 
Sciences; Academic Network for Cooperation in South East Europe; Ljubljana: Institute for Ethnic Studies; 
Zagreb: Center for International and Security Studies of Faculty of Political Sciences. 62–95.

Bugarski, Ranko (2009). Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima. U: Zbornik u čast: Višejezični 
svet Melanije Mikeš (P. Vlahović, R. Bugarski, V. Vasić, ur.). Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u 
Novom Sadu i Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije. 69– 80. 

Cooper, Robert L. (1989). Language planning and social change. Cambridge University Press. New York.
Čok, Lucija; Novak Lukanovič, Sonja (2004). Language as social cohesion and human capital. In: Intellectual 

capital and knowledge management (International Conference). Koper: Faculty of management, 79–89. 
http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6486-71-3/079-089.pdf. 

Edwards, John (1985). Language, society, identity. Oxford: Blackwell.
Fairclough, Norman (2001). Language and power: second edition. Harlow: Pearson Education Limited.



INSTRUMENTI PODSTICANJA INSTITUCIONALNE DVOJEZIČNOSTI/VIŠEJEZIČNOSTI U SLOVENIJI ...

467

Hornberger, Nancy H. (2006). Frameworks and Models in Language Policy and Planning. In: An introduction to 
language policy: theory and method (T. Ricento, ed.). Oxford: Blacwell Publishing. 24–41.

Ilić, Snežana (2009). Srbija između multietničnosti i multikulturnosti. Migracijske i etničke teme 25 (4). 363–386.
Lenz, Peter; Berthele, Raphael (2010). Assessment in Plurilingual and Intercultural Education. Guide for the de-

velopment and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education. Satellite study n° 
2. Strasbourg: Council of Europe.

Novak Lukanovič, Sonja (2003). Jezikovno prilagajanje na narodno mešanih območjih v Sloveniji. Razprave in 
gradivo: revija za narodnostna vprašanja 42. 38–62.

Novak Lukanovič, Sonja (2011). Language education and workplace. In: Multilingualism in the knowledge eco-
nomy: labour markets revisited, and corporate social responsability: fourth EUNoM symposium 14−15 
November 2011. Belfast: Queen's University. 13.

Novak Lukanovič, Sonja; Mulec, Breda (2014). Izvajanje dvojezičnosti v javni upravi v Sloveniji. Mednarodna 
revija za javno upravo, XII (1). 95–108.

Ombudsman = Pokrajinski zaštitnik građana (2018a). Poznavanje jezika i pisama nacionalnih manjina koji su u 
službenoj upotrebi u organima pokrajinske uprave. Istraživanje. Novi Sad. https://www.ombudsmanapv.
org/riv/attachments/article/2131/Istrazivanje_sluz_upotreba_jezika_2018-finall.pdf (19. 3. 2020).

Ombudsman = Pokrajinski zaštitnik građana (2018b). Zastupljenost jezika nacionalnih manjina u službenoj upot-
rebi na zvaničnim internet prezentacijama pokrajinskih organa i jedinica lokalne samouprave. Istraživanje. 
Novi Sad. https://www.ombudsmanapv.org/riv/attachments/article/2126/Istrazivanje%202018%20-%20
Sajtovi%20jedinica%20lokalne%20samouprave.pdf (19. 3. 2020).

Patten, Alan (2003). What Kind of Bilingualism?. In: Language Rights and Political Theory (W. Kymlicka, A. 
Patten, ed.). Oxford: Oxford University Press. Web: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/11260819-43d-
5-4273-95d1-2e6ad81ccbc2.pdf (19. 3. 2020).

Perković, Jelena; Baštovanović, Darko (2017). Manje brojne nacionalne manjine. Istraživanje o statusu, položaju 
i otvorenim pitanjima manje brojnih nacionalnih zajednica u Srbiji. Novi Sad: Centar za regionalizam.

Spolsky, Bernard (2010). Introduction. What is Educational Linguistics? In: The handbook of educational lingu-
istics (B. Spolsky, F. M. Hult ed.). Oxford: Wiley–Blackwell. 1–9.

Stabej, Marko (2019). Sojezičje: utopija ali resnična možnost? U Ususret dijalogu: zbornik u čast Mirjani Benjak 
(V. Požgaj Hadži, M. Ljubešić i J. Ziherl, ur.). Novigrad-Cittanova: Muzej − Museo Lapidarium; Pula: Fi-
lozofski fakultet Univerziteta Jurja Dobrile; Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani. 281–290.

Tollefson, James W. (1991). Planning language, planning inequality: language policy in the community. London, 
New York: Longman.

Tollefson, James W., Tsui, Amy B. M. (2014). Language Diversity and Language Policy in Educational Access and 
Equity. Review of Research in Education 38. 189-214

Varennes, Fernand de (2013). The Language Rights of Minorities in Europe: A Critical Look at the Law and Pra-
ctice. In Language Rights and Cultural Diversity (X. Irujo and V. Miglio, ur.). Reno: Center for Basque 
Studies, 95–119.

Vedung, Evert (20105). Policy instruments: typologies and theories. In: Carrots, Sticks, and Sermons: Policy In-
struments and Their Evaluation (M. Bemelmans-Videc, R. C. Rist, E. Vedung, ed.). New Brunswick and 
London: Transaction Publishers. 21–58.

Williams, Colin H. (2013). Minority language promotion, protection and regulation: The mask of piety. Basingsto-
ke: Palgrave Macmillan.

Wright, Sue (2016). Language policy and language planning: from nationalism to globalisation. 2nd edition. New 
York: Palgrave Macmillan.



Tatjana Balažic Bulc

468

INSTRUMENTS FOR PROMOTING INSTITUTIONAL BILINGUALISM / MULTILINGUALISM IN 
SLOVENIA AND SERBIA (VOJVODINA)

Summary

Respecting linguistic human rights is one of the fundamental principles of modern societies. Nowadays, in 
the period of increasing migration flows, the linguistic rights of minority linguistic communities living in a spe-
cific social environment are particularly emphasized. This is also underlined in various international documents, 
including the Universal Declaration of Human Rights proclaimed by the UN, The European Charter for Regional 
or Minority Languages of the Council of Europe, etc. Apart from being realized in the private sphere, the rights 
are also implemented in the public sector, e.g. in education, in public communication in different state institutions, 
such as public administration, police and courts, the health system and educational institutions, but also in the pri-
vate sector. Since Slovenia and Serbia already have a long tradition of regulating minority linguistic rights, which 
originates back in the former common state, the formal representation of minority languages in state institutions in 
a bilingual/multilingual area is not disputable. However, another question arises pertaining to the extent employ-
ees in those institutions are prepared and motivated for such communication. Focussing on the examples of the 
national minorities in Prekmurje and Primorska region (Slovenia) and in AP Vojvodina (Serbia), which can serve 
as a model for regulating minority issues, this paper examines the instruments which the state uses to encourage 
its employees to engage in bilingual/multilingual communication. It also attempts to explore how much the instru-
ments (especially regulatory and economic instruments) encourage employees to learn and improve the knowledge 
of minority languages and to actively use them, both in direct communication and in translation and interpretation. 
The results of the preliminary research study show that there are no major differences in the implementation of 
regulatory instruments. Both Slovenia and Serbia have satisfactory regulations, but they are frequently not fully 
realized. However, the differences do exist in the implementation of economic instruments, since Slovenia uses 
an additional mechanism in the form of an allowance for bilingual knowledge, which belongs to all employees 
in the public sector in a bilingual area, but their knowledge of minority languages is not tested, as is the case in 
Vojvodina.

Keywords: linguistic human rights, national minorities, institutional bilingualism / multilingualism, instruments to 
promote bilingualism / multilingualism, economic value of bilingualism / multilingualism
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Роза Гурмешевић

СТАТУС СРПСКОГ ЈЕЗИКА У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ 
У СВЕТЛУ ПРАВА НА УПОТРЕБУ ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНИХ 

МАЊИНА 

Право националних мањина на употребу језика један је од значајнијих делова међународне заштите 
људских права. Повреда, потискивање или занемаривање овог права често води ка ескалацији напетости, 
односно ка међуетничким сукобима. О томе говори и вишегодишње стање међуетничких односа у Репу-
блици Македонији, које је и даље веома крхко. Ова држава различите језичке топографије у протеклим 
деценијама је претрпела фундаменталне промене у вези са устројством правног режима у сфери употре-
бе језика националних мањина. Права националних мањина у Републици Македонији, укључујући ту и 
њихово право на употребу језика, оснажена су потписивањем Охридског оквирног споразума 2001. године. 
Кораци који су тада предузети тек донекле су допринели решавању разлика између мањинске албанске 
заједнице и македонске већине. У међувремену се пак показало и то да је у овој држави потребно стално 
преиспитивање ефикасности постојећих правних и политичких оквира заштите језичке и културне раз-
ноликости, као и преиспитивање усаглашености националних закона из области језичких права са реле-
вантним европским стандардима. Имајући у виду међународне и националне  правне оквире, магистралну 
пажњу у овом раду посветићемо језичком законодавству које регулише право припадника српске етнич-
ке заједнице на употребу свог језика и очувању свог националног и културног идентитета у Републици 
Македонији. Отуда ће у њему бити и посебне речи о улози Охридског оквирног споразума у доношењу 
правне регулативе, као и о статусу и употреби српског језика у овој држави. 

Кључне речи: језичко законодавство, употреба језика националних мањина, међународни инструменти 
заштите, српски језик, Охридски оквирни споразум, Република Македонија. 

1. МЕЂУНАРОДНА ЗАШТИТА ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Језичка права, као што су право на употребу језика, право на очување језика и његово 
преношење наредној генерацији, основна су људска права која припадају свима подједнако, па 
и припадницима националних мањина (етничких заједница).1 Језик је један од елемената којима 
се одређује дата национална или етничка припадност, језик је прворазредно својство и носећи 
стуб националног идентитета. Због тога, право на употребу матерњег језика представља цен-
трално место заштите националних мањина и једну од централних тема у развоју међународних 
људских права. 

Први међународни документ који пружа неку меру заштите језика националних мањина 
јесте Универзална декларација о људским правима (1948). Међутим, она, осим опште забране 
дискриминације на језичкој основи, не садржи ниједну одредбу о статусу језика националних 
мањина или језичких група: на пример, њен члан 26, који свакоме гарантује право на образовање, 
не садржи одговарајуће одредбe о употреби мањинских језика. Сличну заштиту пружају и остали 
међународни документи о људским правима, усвојени након 1945. године. Тако, Међународни 
пакт о економским, социјалним и културним правима (1966) у општем члану 2, став 2, поред расе, 
боје, пола итд, помиње и језик као један од основа за забрану дискриминације, али у члану 13, 
који јемчи право на образовање, експлицитно се упућује само на расне, етничке или верске групе, 
1  Уставним изменама из 2001. године у Републици Македонији термин „мањина“ је замењен термином „заједница“.
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док се језик или језичке групе ту изостављају. Дакле, ова минимална заштита језика националних 
мањина појављује се у склопу међународне заштите људских права, која је у периоду након 1945. 
године била усмерена на заштиту индивидуалних људских права (Hogan-Brun, Wolff  2003: 3). Тек 
у периоду након завршетка Хладног рата, у потрази за одговарајућим признавањем мањинских 
права, у фокусу међународне заједнице појављује се и заштита групних права. Свакако, потврда 
овоме су: Копенхашки документ са Конференције о безбедности и сарадњи у Европи (1990)2, 
Европска повеља о регионалним и мањинским језицима (1992) и Оквирна конвенција о заштити 
националних мањина (1994). Усвајањем наведених докумената, међународна заједница је напра-
вила значајан корак ка бољем признавању језичких права националних мањина, и поред тога што 
у њима не изостају широке формулације, модификације и алтернативе у вези са остваривањем 
ових права.

Европска повеља о регионалним и мањинским језицима3 важна је због тога што концепт 
језика сагледава у његовој широј културној функцији, она, у ствари, не утврђује право на упо-
требу сопственог језика, као ни права етничких или културних мањина, њен циљ је утврђивање 
заштите и унапређивање употребе регионалних и мањинских језика. Отуда, члан 8 ове повеље, 
који јемчи право образовања на одговарајућем регионалном или мањинском језику, укључује и 
низ модификација, као што су „колико је то могуће“, „релевантно“, „прикладно“, „где је то неоп-
ходно“, „полазници који то захтевају а чији се број сматра довољним“, „ако број оних који говоре 
регионалне или мањинске језике тако нешто оправдава“, као и велики број алтернатива, као што 
су „да одобре, охрабре или омогуће наставу на регионалним или мањинским језицима на свим 
одговарјућим нивоима образовања.“ 

Сличне формулације садржи и Оквирна конвенција о заштити националних мањина, која је 
пак у некој мери била критикована од стране међународних правника и политичара који сматрају 
да „такве одредбе представљају најнижу тачку у изградњи мањинских права“ (Тove Skutnabb-
Kangas  2008: 107–119). Ипак, као најобухватнији документ о заштити мањинских права, ова 
конвенција оставља простор државама чланицама да чланове конвенције прилагоде посебности-
ма своје земље, усвајањем одговарајућег законодавства и политике.4 Државе чланице, сходно овој 
конвенцији, имају обавезу да створе услове за очување и развијање културе, као и за очување 
идентитета припадника националних мањина чији су елементи вера, језик, традиција и културно 
наслеђе (члан 5, став 1).

Најзначајнија одлика ових и других сличних докумената, без обзира на то да ли су прав-
но обавезујућег карактера или не, јесте да они постављају стандарде и дефинишу норме које 
утврђују то да више није прихватљиво активно потискивање или занемаривање мањинских 
језика. Међутим, то није случај и у пракси, будући да националне владе не прихватају аутоматски 
таква правила у своје национално законодавство због осетљивости питања о третману национал-
них мањина и њихових језика.

2  Копенхашки документ из 1990. године припадницима националних мањина, између осталог, признаје право да 
слободно изражавају, чувају и развијају свој језички идентитет без икаквих покушаја асимилације против своје 
воље, као и право на употребу матерњег језика у приватној и јавној сфери.

3  Република Македонија је 25. јула 1996. године потписала Европску повељу о регионалним и мањинским језицима, 
али још је није ратификовала, чиме би се пак свакако омогућила једнака језичка права за све националне мањине у 
овој држави.

4  Ратификовањем Оквирне конвенције о заштити националних мањина 10. априла 1997. године, Република Македонија 
је објавила декларацију о томе да ће се термин „националне мањине“ који се користи у Оквирној конвенцији, као и 
њене одредбе примењивати онда када је реч о статусу грађана Републике Македоније који су припадници албанског 
народа, турског народа, влашког народа, српског народа, ромског народа и бошњачког народа.
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2. ПРАВНИ ОКВИР ПРАВА НА УПОТРЕБУ ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ

Република Македонија је мултиетничка држава различите језичке топографије. Структура 
становништва ове државе, која има нешто више од два милиона становника,  етнички и културно 
је хетерогена и одржава културне, језичке и идентитетске разлике између етничких заједница. 
То се најбоље може видети из резултата последњег пописа становништва 2002. године, према 
којем у Републици Македонији живе: Македонци (64,18%), Албанци (25,17%), Турци (3,85%), 
Роми (2,66%), Срби (1,78%),5 Бошњаци (0,84%), Власи (0,48%) и остали (1,04%). Структура ста-
новништва ове државе према параметру језик јесте следећа: 66,49% говори македонски, 25,1% 
албански, 3,54% турски, 1,90% ромски, 1,22% српски, 0,42% бошњачки, 0,34% влашки. Остале 
језике говори 0.95% становника. 

Питање статуса и употребе језика мањина које живе у Републици Македонији актуелно је 
још од стицања независности ове државе 1991. године и траје све до данас. Република Македонија 
има специфично језичко законодавство чији се развој одвијао у два различита периода, и то под 
утицајем бројних политичких, историјских, демографских и културних фактора. Први језички 
период  је трајао од 1991. године до потписивања Охридског оквирног споразума, 13. августа 
2001. године. Овим споразумом је, у суштини, окончан оружани сукоб између албанске паравојне 
формације ОНА и македонских безбедносних снага, који је започео у јануару 2001. године због 
повећаног броја захтева политичара албанског етничког порекла за већа колективна права Алба-
наца. Међу бројним захтевима албанске националне мањине био је и захтев за решавање стату-
са албанског језика, који је у то време био заступљен у предшколским установама, основним и 
средњим школама, на Педагошком факултету „Св. Климент Охридски“ у Скопљу и на Kатедри 
за албански језик и књижевност на Филолошком факултету „Блаже Конески“ Универзитета 
„Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу (Симона Груевска-Маџоска 2012: 227). Тај статус је решен 
успостављањем новог језичког режима 2001. године, чији је пак развој у току.

2.1. Први језички период у Републици Македонији (1991–2001)

Главна одлика првог језичког периода у Републици Македонији је политика надмоћи 
званичног македонског језика као јединог службеног језика у држави и ограничена употреба 
мањинских језика, која је била условљена строгим језичким критеријумима. Према Уставу из 
1991. године Република Македонија је дефинисана као „држава македонског народа у којој се 
обезбеђује пуна равноравност и трајни суживот македонског народа са Албанцима, Турцима, 
Власима, Ромима и другим националностима који живе у Републици Македонији“.6 Главни кон-
ститутивни елемент државе је македонски народ. Срби су у овом периоду изостављени из пре-
амбуле Устава, иако је више пута наглашавана воља Срба да, као аутохтоно становништво, буду 
део Устава (в. и Станковић 2001: 51–55).

 Македонски језик и његово ћирилично писмо има статус јединог службеног језика, док 
припадници мањина, поред македонског језика и ћириличног писма, имају право и на службе-
ну употребу матерњег језика и писма у јединицама локалне самоуправе у којима чине већински 
део становништва, у складу са законом (члан 7, став 1 и 2 Устава). Устав такође прописује да 
припадници мањина, поред македонског језика и ћириличног писма, имају право на службену 
употребу матерњег језика и писма у јединицама локалне самоуправе у којима чине знатан број 
становништва, под условима и у складу са законом (члан 7, став 3). Овим уставним одредбама 
постављена је основа за службену употребу мањинских језика на локалном нивоу, али уз два ну-

5  О демографији и историји Срба, те о утохтоности народних говора и лингвогеографији српскога језика у Републици 
Македонији, в. у: Станковић 2001, 2006. 

6  Преамбула Устава Републике Македоније из 1991. године.
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меричка услова: да припадници мањина чине већински или знатнији број становништва. Друга 
значајна одредба Устава из 1991. године јесте члан 48, који прописује да припадници мањина 
имају право на заштиту свог језичког идентитета, као и право на наставу на матерњем језику, у 
основном и средњем образовању, уз обавезно изучавање македонског језика, у складу са законом.

Нумерички услови из члана 7 Устава детаљније су регулисани Законом о локалној само-
управи из 1995. године. Поглавље XIV овог закона именовано је као „Службена употреба језика 
у јединицама локалне самоуправе.“ Члан 88 овог закона прописује да „јединице локалне само-
управе у којима, према последњем попису, припадници мањина чине преко 50% од укупног броја 
становника, сматрају се јединицама локалне самоуправе у којима мањине чине већински део ста-
новништва, док се јединице локалне самоуправе у којима, према последњем попису, припадници 
мањина чине преко 20% од укупног броја становника, сматрају јединицама локалне самоуправе 
у којима мањине чине знатан број становништва.“ 

Члан 89 овог закона регулише службену употребу језика мањина на локалном нивоу.  При-
падници мањина који у јединицама локалне самоуправе чине већински или знатан број станов-
ништва имају право на службену употребу свог језика и писма на седницама савета и других 
органа јединице локалне самоуправе, поред македонског језика и његовог ћириличног писма. 
Органи јединице локалне самоуправе обавезни су да статут, одлуке и друге опште акте пишу и 
објављују на македонском језику и његовом ћириличном писму, као и на језику и писму мањине 
која у јединицама локалне самоуправе чини већински део или знатан број становништва. При-
падници мањина који у јединицама локалне самоуправе чине већински део становништва, поред 
македонског језика и његовог ћириличног писма, имају право на службену употребу свог језика 
и писма и у јавним службама, јавним установама и јавним предузећима основаним од стране 
јединице локалне самоуправе у којој чине већински део становништва.

Имена насељених места, имена јавних служби и установа, натписи предузећа и других 
јавних институција које је основала јединица локалне самоуправе у којој припадници мањина 
чине већински део становништва пишу се и на македонском језику и његовом ћириличном пис-
му и на језику и писму мањине која чини већински део становништва (члан 90, став 1). Имена 
насељених места, имена јавних служби и установа, натписи предузећа и други јавни натписи у 
јединицама локалне самоуправе у којима припадници мањина чине знатан број становништва 
пишу се и на македонском језику и његовом ћириличном писму и на језику и писму мањине која 
чини знатан број становништва, али под условом да о томе одлучи савет јединице локалне само-
управе (члан 90, став 2). Натписи културних и образовних институција које искључиво служе 
за развој и унапређење културних и образовних циљева мањина, осим на македонском језику 
и ћириличном писму, пишу се и на језику и писму мањине, и то без обзира на број припадника 
мањине који живи у јединици локалне самоуправе (члан 90, став 3).

Као што се из наведеног може видети, Закон о локалној самоуправи из 1995. године при-
падницима мањина омогућава право на службену употребу свог језика и писма на локалном ни-
воу, уз службену употребу македонског језика и његовог писма. Међутим, због нумеричког усло-
ва из члана 88 овог закона, постоји разлика међу мањинама у погледу остваривања овог права, 
које пак зависи од дискреционог права савета јединице локалне самоуправе. Имајући то у виду, 
Уставни суд Републике Македоније покренуо је поступак за оцењивање уставности члана 90, 
став 2 овог закона.7 Одлуком Суда од 4. фебруара 1998. године утврђено је да се ради о нејасној 
правној норми, која не само што не решава питање употребе језика и писама мањина већ мења 
нормативни ниво уређења тог питања. Наиме, „оспорена законска одредба дозвољава право на 
службену употребу језика мањина, али то право може бити ефикасно само ако тако одлучи савет 
општине. С једне стране, ова одредба оставља простор да употреба језика мањина које у општи-
нама чине знатан број становништва зависи од воље већине чланова савета, па чак и да доведе до 
ситуације да о том питању одлуче супротно у општинама са сличном националном структуром. 

7  Решење У. бр. 105/97 од 19. новембра 1997. године.
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С друге стране, члан 7, став 3 Устава изричито прописује да питање службене употребе језика 
мањина спада у надлежност законодавне власти и да се та надлежност не може делегирати са-
вету општине ни по којем основу, па ни по основу члана 115 Устава који може представљати 
основ за преношење одређених извршних или управних оперативних функција, али не и основ за 
преношење законодавних надлежности. Због свега наведеног, Суд је оценио да оспорени члан 90, 
став 2 није у складу са чланом 7, став 3 Устава.“

Уставно право припадника мањина на наставу на матерњем језику, у основном и средњем 
образовању, детаљније је разрађено законима из сфере образовања. Члан 8 Закона о основном 
образовању из 1995. године прописује да припадници мањина имају право на наставу на свом 
језику и писму, у складу са законом и уз обавезно изучавање македонског језика. Исту одред-
бу садржи и Закон о средњем образовању из 1995. године (члан 4). Члан 67 Закона о основном 
образовању дефинише услове за извођење наставе на званичном македонском језику, али и на 
језику припадника мањина. У ставу 1 овог члана прописани су услови који морају бити испуњени 
да би одређено лице могло изводити наставу на македонском језику и његовом писму.8 Међутим 
став 2 овог члана прописује да „лица из става 1 овог члана у одељењима у којима се изводи на-
става на језицима мањина, осим предметног наставника који предаје  македонски језик, треба 
да знају и језик и писмо на којем се изводи настава. Изузетно, ако се за извођење наставе на 
језику мањина не може обезбедити предемтни наставник који зна језик одговарајуће мањине, 
наставу на одређено време може изводити наставник који не зна језик одговарајуће мањине.“ 
Ова одредба, која је сама по себи контрадикторна, је у супротности са уставном одредбом која 
јемчи право на заштиту језичког идентитета припадника мањина, али и право на образовање на 
матерњем језику. Алтернативно решење да наставу на одређено време може изводити наставник 
који не зна језик одговарајуће мањине подразумева смањење одговорности државе да осигура 
ефикасну наставу на језику мањина, као и смањење могућности ученика који похађају наставу 
на матерњем језику да добију квалитетно образовање. Најбољи пример за то су ученици основ-
них школа који похађају наставу на српском језику под отежаним условима због проблема са 
обезбеђивањем одговарајућег наставног кадра, као и уџбеника за извођење наставе на српском 
језику. Овај дугогодишњи проблем изазвао је нагло и наглашено опадање броја ученика који 
похађају наставу на српском језику.

За разлику од припадника малобројних етничких заједница којима је у овом периоду 
омогућена настава на матерњем језику само у основном и средњем образовању, припадницима 
албанске етничке заједнице 1997. године је омогућена настава на матерњем језику и у високом 
образовању. Остале мањинске заједнице нису могле да искористе ово право због нумеричког ус-
лова од најмање 20 уписаних студената припадника одговарајуће мањине.9 

2.2. Други језички период у Републици Македонији (од 2001 – до данас)

Други језички период у Републици Македонији званично почиње укључивањем одредаба Ох-
ридског оквирног споразума о употреби језика заједница у правни систем Републике Македоније. 
Главна одлика овог периода је смањење надмоћи македонског службеног језика због могућности 
заједница да добију право на службену употребу свог језика у званичној комуникацији. Уставне 

8  Учитељ, наставник, стручни сарадник и васпитач може бити лице које поред услова из члана 66 овог закона 
може:( а) да буде држављанин Републике Македоније, (б) да буде физички и психички здрав, (г) да зна македонски 
језик и његово ћирилично писмо и (д) да није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дела против 
достојанства и морала.

9  Законом о језицима на којима се изводи настава на Педагошком факултету „Св. Климент Охридски“ у Скопљу 
из 1997. године прописано је да ће се настава изводити на језику мањина под условом да се у прву годину упише 
најмање 20 студената припадника одговарајуће мањине. Усвајањем Закона о високом образовању 2000. године, који 
под истим условима омогућује наставу на државним педагошким високообразовним установама, престаје да важи 
Закон о језицима на којима се изводи настава на Педагошком факултету „Св. Климент Охридски“ у Скопљу.
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и законске измене које су уследиле након потписивања Охридског оквирног споразума најпре су 
промениле статус мањина у Републици Македонији, а затим и статус њихових језика. Од 2001. 
године термин „мањина“ је замењен термином „заједница“. Уставним амандманом IV из 2001. 
године, којим се мења преамбула Устава прописано је да су „грађани Републике Македоније, 
македонски народ, као и грађани који живе у њеним границама, а који су део албанског наро-
да, турског народа, влашког народа, српског народа, ромског народа, бошњачког народа и оста-
ли [...] одлучили да конституишу Републику Македонију“. Овом изменом Срби су по први пут 
од осамостаљивања државе ушли у преамбулу Устава, и то са статусом конститутивног народа, 
заједно са осталим народима поменутим у преамбули.10 У складу са одредбама Охридског оквир-
ног споразума (тачке 5 и 6), нови језички период у Републици Македонији подразумева промену 
члана 7 и члана 48 Устава, као и усвајање нове законске регулативе о службеној употреби језика 
заједница, како у званичној комуникацији, тако и на локалном нивоу. 

Уставним амандманом V из 2001. године, којим се мења члан 7 Устава, етничким заједницама 
омогућено је право да њихов језик и писмо добије статус службеног језика, под условом да чине 
најмање 20% од укупног броја грађана. Овај услов од најмање 20% грађана испуњавају само при-
падници албанске етничке заједнице. Њихов језик и писмо има статус другог службеног језика 
у држави, поред македонског језика и његовог ћириличног писма, који је службени језик на 
целој територији Републике Македоније и у њеним међународним односима. Овим амандманом 
грађанима чији језик има статус другог службеног језика омогућено је и право да се њихова лич-
на документа издају и на македонском језику и ћириличном писму и на језику и писму заједнице, 
у складу са законом. 

Било који грађанин који живи у јединицама локалне самоуправе у којима најмање 20% 
грађана говори службени језик различит од македонског, може у комуникацији са подручним 
јединицама министарстава да употребљава било који од службених језика и писама. Подручне 
јединице надлежне за те јединице локалне самоуправе дужне се да одговоре на македонском 
језику и његовом писму, као и на службеном језику и писму грађанина који тај језик употребљава. 
Сваки грађанин у комуникацији са министарствима може да употребљава један од службених 
језика и њихових писама, док министарства имају обавезу да одговоре на македонском језику и 
његовом писму, као и на службеном језику и писму грађанина који тај језик употребљава. У ор-
ганима државне власти као други службени језик, различит од македонског, може да се користи 
у складу са законом.

У јединицама локалне самоуправе, поред македонског језика и његовог ћириличног пис-
ма, статус службеног језика има и језик и писмо који користе најмање 20% грађана. За употре-
бу језика и писма грађана који чине мање од 20% грађана у јединицама локалне самоуправе 
одлучују органи јединице локалне самоуправе. Из ове уставне одредбе произилази да грађани 
који у јединицама локалне самоуправе чине најмање 20% становништва, по аутоматизму, имају 
право на службену употребу свог језика и писма на локалном нивоу. Према последњем попису 
становништва из 2002. године тај проценат од најмање 20% становништва припадници српске 
етничке заједнице испуњавају само у општини Чучер Сандево (28,56%), у региону Скопска Црна 
Гора. 

Уставним амандманом VIII из 2001. године замењен је члан 48 Устава, који за разлику од 
члана 7, није претрпео суштинске, већ терминолошке промене (термин „припадници мањина“ 
замењен је термином „припадници заједница“. Значајна новина у језичком периоду Републике 
Македоније после 2001. године јесте увођење посебних парламентарних процедура (тачка 5 Ох-

10  Ступањем на снагу уставних измена (амандмана 33, 34, 35 и 36 Устава) од 11. јануара 2019. године, објављених у 
„Службеном гласнику РМ“ 12. јануара 2019. године, промениће се име државе, али и преамбула Устава у делу који 
се односи на грађане припаднике етничких заједница, како би се постигла већа равноправност. У складу са овим 
изменама у новом тексту преамбуле биће прописано да „грађани Републике Северне Македоније, македонски народ, 
део албанског народа, турског народа, влашког народа, српског народа, ромског народа, бошњачког народа и остали 
[...] конституишу Републику  Северну Македонију“. 
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ридског оквирног споразума или уставни амандман X из 2001. године) или право заједница које 
нису већинске у Републици Македонији да учествују у доношењу закона који се односе на култу-
ру, употребу језика, образовање, лична документа и употребу симбола.11 Усвајањем новог Закона 
о локалној самоуправи 2002. године наведено право је омогућено и припадницима заједница и на 
локалном нивоу.12 

Према новом Закону о локалној самоуправи, македонски језик и његово ћирилично писмо 
остаје у функцији службеног језика на локалном нивоу (члан 89). Поред македонског језика и 
његовог ћириличног писма, статус службеног језика у општинама имају и језик и писмо који ко-
ристи најмање 20% становника општине, док за употребу језика и писама који користи мање од 
20% становника општине одлучује савет општине (члан 90). 

Уставно загарантовано право припадника заједница на наставу на матерњем језику у ос-
новном и средњем образовању знатније је унапређено изменама закона о основном и средњем 
образовању из 2004. године. Овим изменама припадницима заједница у основном и средњем 
образовању омогућено је: право на васпитно-образовну делатност на свом језику и писму, у 
складу са законом; право да традиционално прослављају свој дан просвете културним и другим 
манифестацијама; право да се педагошка документација води и издаје на македонском језику и 
његовом писму и на језику и писму на којем се изводи настава; право да се школски дневник води 
на језику и писму на којем се изводи настава и право да се уџбеници издају на језику и писму на 
којем се изводи настава. Од 2008. године ово последње право уређује се Законом о уџбеницима 
за основно и средње образовање. Према овом закону, Министарство образовања и науке има 
обавезу да уџбенике са македонског језика преведе и објави на језику и писму на којем се изводи 
настава (члан 20). 

Једна од значајнијих измена из 2004. године је измена члана 67 Закона о основном 
образовању. Овом изменом је обрисан став 3 поменутог члана, којим је било прописано да наста-
ву на језику мањина може на одређено време изводити наставник који не зна језик одговарајуће 
мањине. Иако је ова одредба укинута, она се још, према нашим сазанањима, у пракси примењује.

Према новом Закону о основном образовању из 2008. године, наставници у одељењима у 
којима се изводи настава на језику заједница, осим предметног наставника македонског језика, 
треба да знају и језик и писмо на којем се изводи настава (члан 80, став 2). Значајна новина коју 
је овај закон увео јесте признавање права припадника заједница да име основних школа у којима 
се изводи настава на језику заједница буде написано на македонском језику и његовом писму и на 
језику и писму на којем се изводи настава (члан 14, став 2). Остале законске одредбе о језичким 
правима припадника заједница у основном образовању остале су непромењене.

Законом о високом образовању из 2008. године припадницима заједница које нису ет-
ничка већина у Републици Македонији омогућено је право на наставу на свом језику у јавним 
педагошким високообразовним установама, и то за образовање васпитача у установама пред-
школског васпитања, потом наставника у основном образовању, укључујући ту и одговарајућу 
доквалификацију из области дидактичко-методичких дисциплина за наставнике у средњем 
образовању; ово право се може остварити и на приватним високообразовним установама, али уз 
обавезно изучавање македонског језика као посебног наставног предмета и уз извођење наставе 
на македонском језику из још најмање два предмета (члан 103).

Законом о употреби језика којим говоре најмање 20% грађана у Републици Македонији и у 
јединицама локалне самоуправе из 2008. године припадници заједница (углавном они који чине 
најмање 20% од укупног становништва) добили су проширену листу права на службену употребу 
11  За доношење закона који се тичу културе, употребе језика, образовања, личних докумената и употребе симбола 

Парламент одлучује већином гласова присутних посланика, при чему мора да постоји већина гласова присутних 
посланика који припадају заједницама које нису већинске у Републици Македонији. Овај начин гласања је познат као 
„двојна већина“ или „Бадентерова већина.“

12  Прописи који се односе на културу, употребу језика и писама којим говоре мање од 20% грађана општине, утврђивање 
и употреба грба и заставе општине усвајају се већином гласова присутних чланова савета, при чему мора да постоји 
већина гласова присутних чланова савета који припадају заједницама које нису већинске у општини (члан 41).
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свог језика, али и бољу систематизацију постојећих законских одредби. Према овом закону, при-
падници заједница који чине најмање 20% од укупног становништва имају право на службену упо-
требу свог језика и писма у свим сферама јавног живота: у парламенту, у комуникацији са мини-
старствима, у судским поступцима и управном постпуку, у извршавању санкција, у комуникацији 
са народним правобранитељем, у изборном процесу, при непосредном изјашњавању грађана, 
при издавању личних докумената и вођењу матичне евиденције, при спровођењу полицијских 
овлашћења, у вршењу радиодифузне делатности, при исписивању назива инфраструктурних 
објеката, у локалној самоуправи, у областима финансија, економије, образовања и науке, културе 
и у другим областима и институцијама у складу са овим законом. 

Припадници заједница који у јединицама локалне самоуправе чине најмање 20% станов-
ништва, према овом закону, имају право на службену употребу свог језика и писма, уз службену 
употребу македонског језика и писма, у следећим сферама јавног живота: а) у комуникацији са 
подручним јединицама министарстава у јединицама локалне самоуправе (члан 4);13 б) у избор-
ном процесу, односно у раду општинских изборних комисија и бирачких одбора, при подношењу 
листе кандидата на локалним и парламентарним изборима, при објављивању утврђених листа 
кандидата у општинама у дневној штампи од стране Државне изборне комисије, при штампању 
упутства за гласање и гласачког листића, као и гласачког листића за референдум и обрасца за 
прикупљање потписа за грађанску иницијативу; в) при издавању личних докумената, на њихов 
лични захтев, односно при исписивању личног имена у личној карти и путној исправи. Ово право 
могу да користе сви грађани који говоре језик који је различит од службеног језика Републике 
Македоније; г) при вођењу матичне евиденције, односно при уписивању података и штампању 
образаца матичних књига; д) при спровођењу полицијских овлашћења, односно при позивању, 
привођењу и задржавању лица од стране полицијских службеника; ђ) при вршењу радиодифузне 
делатности;14 е) у локалној самоуправи (члан 41);15 ж) при исписивању назива инфраструктур-
них објеката, односно имена улица, тргова, мостова и других инфраструктурних објеката; з) у 
области економије, односно при исписивању назива фирме трговинског друштва са седиштем 
у јединици локалне самоуправе и при вођењу тровинских књига; и) у области образовања и на-
уке, у основном и средњем образовању16 и у сфери високог образовања (члан 53);17 и ј) у области 
културе, односно при вођењу улазне евиденције и каталога библиотечког фонда локалних библи-
отека у јединицама локалне самоуправе.

Закон о унапређењу и заштити права припадника заједница који чине мање од 20% ста-
новништва Републике Македоније из 2008. године не утврђује нову листу права припадника 
заједница,18 већ успоставља законски основ за формирање механизама за праћење, заштиту и 

13  Ова одредба је идентична са одредбама Уставног амандмана IV из 2001. године.
14  Радио-дифузери су дужни да дневно емитују најмање 30% програма изворно припремљеног на македонском језику 

или на језицима невећинских заједница у Републици Македонији, при чему се у дневно време емитовања не рачуна 
оно време које је одређено за емитовање вести, затим за презентовање спортских догађаја, реклама, телешопинг 
услуга итд; као и да обезбеде да најмање 30% од укупно емитоване вокално-инструменталне музике буде на 
македонском језику или на језику етничких заједница које нису већинске у Републици Македонији. 

 Македонска радио телевизија (МРТ) у своме саставу има и један телевизијски и један радијски сервис на језику 
мањинске заједнице која је бројнија од 20% укупног становништва, као и на језицима других невећинских заједница. 
МРТ је дужна да на сваком телевизијском сервису у периоду од 18.00 до 22.00 сата обезбеди најмање 40% програма 
изворно припремљеног на македонском језику или на језицима невећинских заједница у Републици Македонији, и 
то од укупне годишње сатнице емитовања свог програма. МРТ је дужна да у току дана на сваком радијском сервису 
обезбеди најмање 40% програма изворно припремљеног на македонском језику или на језицима невећинских 
заједница у РМ, те да обезбеди да најмање 45% од емитоване вокално-инструменталне музике буде на македонском 
језику или на језику етничких заједница које нису већинске у Републици Македонији.

15  Ова одредба је идентична са чланом 90 Закона о локалној самоуправи из 2008. године.
16  Одредбе о праву на образовање на матерњем  језику у основном и средњем образовању су идентичне са новим 

одредбама закона о основном и средњем образовању.
17  Ова одредба је идентична са чланом  103 Закона о високом образовању из 2008. године.
18  Припадници заједница сходно овом закону јесу грађани који припадају заједницама које чине мање од 20% 

становништва Републике Македоније према последњем попису из 2002. године.
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надзор над спровођењем уставних и законских одредаба којима се регулишу права припадника 
заједница, укључујући и право на употребу језика и писма.19 Овим законом посебно су наглашена 
следећа права припадника ових заједница: а) право на образовање на свом језику на свим ниво-
има, у складу са законом (члан 5); б) право на информисање на свом језику путем електронских 
и штампаних медија, у складу са законом (члан 6); в) право на формирање удружења грађана и 
фондација ради остваривања културних, образовних, уметничких и научних циљева, у складу са 
законом (члан7).

У марту 2018. године македонски парламент је по други пут усвојио Закон о употреби 
језика20,  који је десет месеци након усвајања, 14. јануара 2019. године, објављен у „Службеном 
гласнику РМ“, само уз потпис председника парламента. Председник државе је одбио да потпише 
указ о ступању на снагу овог закона, с образложењем да је доведена у питање његова усаглаше-
ност са Уставом. Нови закон о језицима практично предвиђа увођење двојезичности (службе-
ну употребу језика грађана који чине најмање 20% од укупног броја становника – тј.  албан-
ског језика) у свим сферама живота: у органима државне власти, централним институцијама, 
агенцијама, дирекцијама, установама и организацијама, комисијама, правним лицима који врше 
јавна овлашћења и у другим институцијама, у складу са законом, осим у међународним одно-
сима. Годину дана након усвајања овај закон изазива општу расправу, дебате и полемике, како у 
држави, тако и шире у региону. На једној страни су мишљења да ће довести до боље интеграције 
Албанаца, који ће моћи у потпуности остварити своје Уставом загарантовано право на употребу 
свог језика и писма, док на другој страни преовладавају критике да је исти неуставан и плод поли-
тичког договора који дискриминише и занемарује језике осталих односно малобројних етничких 
заједница. Ипак, ако се вратимо на језичку регулативу из првог језичког периода, у којем је пак 
била заступљена политика надмоћи македонског језика и његовог ћириличног писма, као јединог 
службеног језика и писма у овој држави, посве основано можемо закључити да је у другом 
језичком периоду заступљена политика која води ка изједначењу статуса језика највеће мањинске 
заједнице са статусом македонског језика. Ова друштвена реалност је резултат имплементације 
Охридског оквирног споразума који је главни „кривац“ за претварање Републике Македоније у 
грађанску државу етнички двонационалне структуре. Споразум је директно повезао статус ет-
ничких група с њиховом бројношћу и самим тим постао гарант права оним „заједницама које 
имају више од 20% становништва, а то су једино Албанци“ (Весна Станковић Пејновић 2016: 
359).

3. СТАТУС СРПСКОГ ЈЕЗИКА У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ

Према последњем попису становништва (2002), у Републици Македонији живи 35.939 
или 1,78% Срба, иако је према неким истраживањима стварна бројка Срба много већа. Велики 
проценат Срба у Републици Македонији чини аутохтону етничку заједницу, нарочито Срби који 
живе у области Скопска Црна Гора и у кумановској регији (в. Станковић 2001, 2006). Приликом 
територијалне реорганизације 2004. године, Република Македонија je подељена на 84 јединице 
локалне самоуправе. Једина општина која испуњава нумерички услов (од најмање 20% станов-
ништва) за службену употребу српског језика на локалном нивоу јесте општина Чучер Санде-
во. У њој живи највећи проценат Срба на територији Републике Македоније (28,56%). Према 
важећим прописима Републике Македоније, обавеза ове општине је да омогући службену употре-
бу српског језика на локалном нивоу и да створи услове за ефикасно остваривање свих права која 
су гарантована припадницима заједнице који чине најмање 20% становништва у јединицама ло-

19  Такав механизам је Агенција за остваривање права заједница, која има за циљ да оствари већу интеграцију 
припадника заједница у свим сферама живота.

20  Први пут је усвојен у јануару 2018. године.
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калне самоуправе.21 Међутим, право на службену употребу српског језика у овој општини, осим 
у току изборних процеса, не спроводи се у пракси. Упркос бројним захтевима представника Срба 
да се омогући службена употреба српског језика на седницама Савета, ово право се не остварује 
у пракси због непостојања професионалних преводилаца за српски језик који би преводили сву 
потребну документацију за потребе Савета општине: почев од дневног реда, записника, одлука 
итд. За разлику од Срба који у овој језичкој пракси не могу остварити комуникацију на српском 
језику са органима и телима ове општине, Албанци, који су у њој процентуално мање заступљени 
од Срба, имају преводиоца за албански језик. И кад је реч о службеној употреби српског језика 
и писма у области информисања и натписа на инфраструктурним објектима, у овој општини, 
такође, нема никаквих назнака о спровеђењу одговарајућих законских нораматива. Иако пре-
ма домаћим прописима и Оквирној конвенцији о заштити националних мањина локалне власти 
имају обавезу да омогуће право на исписивање локалних (традиционалних) назива на матерњем 
језику припадника одређене мањинске заједнице, овде ни имена улица ни осталих топографских 
ознака нису исписана на српском језику. 

У сличној ситуацији су се нашле и остале две општине, Куманово и Старо Нагоричане, 
у којима је српски језик уведен као службени језик одлуком њихових општинских савета 2010. 
године. Иако у овим општинама Срби чине мање од 20% становништва (у општини Старо На-
горичане: 19,13%; у општини Куманово: 8,59%), захваљујући споменутим одлукама, они могу 
употребљавати српски језик и његово писмо у локалном парламенту, као и у другим општин-
ским телима и сличним случајевима у складу са законом. Међутим, ни у овим двема општинама 
српски језик нема одговарајући статус у пракси, и то и овде, као и у општини Чучер Сандево, због 
проблема са ангажовањем преводилаца за српски језик. Отуда су на српском језику недоступне 
и информације од јавног значаја те на инфраструктурним објекатима нема натписа на српском 
језику.

Што се пак тиче права на употребу језика заједница у евиденцијама грађана, Срби у Ре-
публици Македонији могу, на свој лични захтев, затражити да им се лично име у личној карти и 
путној исправи испише на српском језику. Ипак, или због страха од негативних последица или 
због неинформисаности, ово право Срби ретко користе. Слична је ситуација и са издавањем из-
вода из матичне евиденције грађана.22 

Уставом загарантовано право на слободно изражавање, неговање и развијање свог иден-
титета, Срби у Републици Македонији могу остварити путем издавања штампаних медија и 
емитовања електронског програмског садржаја на српском језику. Српски језик јесте заступљен 
у програмима македонског јавног радиодифузног сервиса, али због неприкладног термина 
емитовања, као и због слабе техничке и професионалне опреме, ово право се не остварује на 
одговарајући начин. Програм на српском језику емитује се три пута недељно по 30 минута а сва-
ке четврте недеље по један сат: понедељком и петком од 15.30 до 16 сати, средом од 14.30 до 15 
сати. На локалном нивоу, путем оператера јавне електронске комуникацијске мреже, програмски 
садржај на српском језику емитује кумановска телевизија ТВ Плус, која покрива општине Ку-
маново, Липково и Старо Нагоричане. Радијски програм на српском језику, на државном нивоу, 
емитује Македонски радио – Трећи програмски сервис, и то 30 минута дневно. На регионалном 
нивоу, радијски програм на српском језику емитује Радио Бубамара, на подручју града Скопља; 
а на локалном нивоу Радио БУМ, на подручју Куманова. Штампани медији на српском језику у 
Републици Македонији не постоје, углавном због недостатка финансијских средстава.

Према Уставу из 1991. године, Срби у Републици Македонији имају и право на наставу на 
свом матерњем језику у основном и средњем образовању, док у високом образовању ово право 
могу користити у складу са одговарајућим законом. Редовна настава на српском језику у Републи-
ци Македонији одвија се само на нивоу основног образовања, и то у руралним срединама, одн. 
у општинама у којима постоји највећа концентрација Срба: Чучер Сандево, ОШ „Св. Ћирило и 
21  Поред српског језика, статус службеног језика у овој општини има и албански језик.
22  Ово право је уређено Законом о матичној евиденцији (члан 3а). 
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Методије“ – Кучевиште; Старо Нагоричане, ОШ „Светозар Марковић“ – Старо Нагоричане и 
Куманово, ОШ „Браћа Рибар“– Табановце. 

Основна школа „Светозар Марковић“ у Старом Нагоричану јесте једина школа у Републици 
Македонији у којој се настава изводи искључиво на српском језику, у континуитету, од оснивања 
школе 1924. године па све до данас. У оквиру ове школе постоје две подручне основне школе, у 
Никуљану (са наставом на српском језику) и Алгуњи (са наставом на македонском језику). У ОШ 
„Св. Ћирило и Методије“ у Кучевишту редовна настава на српском језику изводи се од школске 
1993/94. године, а у ОШ „Браћа Рибар“ у Табановцу од школске 1997/98. године. За разлику од 
основних школа „Св. Ћирило и Методије“ у Кучевишту и „Браћа Рибар“ у Табановцу, у којима 
бележимо континуирано опадање броја ученика који похађају наставу на српском језику, у ОШ 
„Светозар Марковић“ у Старом Нагоричану такав тренд није зебележен, углавном због тога што 
се настава у овој школи изводи искључиво на српском језику (Вујадиновиќ 2010: 68). У ОШ „Вук 
Караџић“ у Куманову настава на српском језику се изводила до школске 2007/08. године, од тада 
у тој школи нема уписаних ученика у настави на српском језику.

Сагласно Концепцији о деветогодишњем основном васпитању и образовању из 2007. годи-
не (Биро за развој образовања), припадници бошњачке, влашке и ромске етничке заједнице имају 
право на свој изборни предмет „Језик и култура заједнице“: у трећем разреду један наставни 
час, од четвртог до деветог разреда два наставна часа недељно.23 Припадници српске етничке 
заједнице, као и припадници турске етничке заједнице, немају право на овај избор изучавања свог 
језика и културе због тога што им је то право омогућено редовном наставом. У складу са овом 
концепцијом, право на изучавање предмета „Језик и култура Срба“ укинуто је школске 2007/2008. 
године. Будући да се редовна настава на српском језику изводи у само три основне школе, оста-
ле средине (тј. општине) са значајнијим бројем припадника српске етничке заједнице (око 5%) 
немају никакве могућности за изучавање српског језика, упркос повећаном интересовању у 
последњих неколико година.24

Главни проблеми са којима се суочавају ученици и наставници који похађају и изводе редов-
ну наставу на српском језику су: недостатак уџбеника, лектире, приручника и осталих наставних 
помагала за успешну реализацију наставног садржаја. Магистрални проблем јесте и недостатак 
одговарајућег наставног кадра у настави на српском језику, због чега се из великог броја предмета 
ова настава изводи на македонском језику. То је, заправо, и први главни разлог за појаву опадања 
интереса код родитеља и ученика за похађање наставе на српском језику, други главни разлог 
јесте немогућност да средњошколско образовање ученици наставе на свом матерњем, српском 
језику. Једино у Гимназији „Гоце Делчев“ у Куманову за сада постоји формална могућност за 
образовање на српском језику, али због веома слабог интересовања родитеља и ученика, она до 
сада никада није реализована.  

Што се пак тиче високог образовања, 2008. године на Филолошком факултету „Блаже Коне-
ски у Скопљу акредитован је Студијски програм за српски језик и књижевност, који, упркос недо-
статку финансијских и људских ресурса, ипак пружа могућност за образовање наставника срби-
стичког усмерења. Такође, у циљу спровођења начела одговарајуће и праведне заступљености, 
Влада Републике Македоније сваке године изнова доноси одлуку о увођењу квота за упис при-
падника мањинских заједница на високообразовним установама, чији број не може бити већи од 
10% од укупног броја студената који се уписију у прву годину студија, при чему у оквиру наве-
деног процента Срби могу бити заступљени само до процента којим је српска етничка заједница 
заступљена у укупном броју становника Републике Македоније. На приватним високообразов-
ним установама у Републици Македонији за сада нема могућности за наставу на српском језику.

23  Одлуком Владе Републике Македоније од фебруара 2018. године, припадницима бошњачке етничке заједнице у 
Републици Македонији, поред изборног предмета „Језик и култура Бошњака“, омогућена је и редовна настава на 
бошњачком језику у основном деветогодишњем образовању од школске 2018/19. године.

24  Више о овоме в. у: Вујадиновиќ 2010.
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4. ЗАКЉУЧАК

Охридским оквирним споразумом 2001. године успостављен је нови језички период у Ре-
публици Македонији, који подразумева институционално признавање етничке разноликости, али 
и вишејезичности државе, која је углавном заступљена у јединицама локалне самоуправе. На 
централном нивоу све више долази до изражаја бинационални карактер и двојезичност ове држа-
ве због законског прага за службену употребу језика заједница (најмање 20% од укупног станов-
ништва), који једино могу испунити припадници албанске етничке заједнице. 

Припадници српске етничке заједнице – чији је број у једној деценији, тј. деведестих годи-
на 20. века, опао за 16% – у периоду након 2001. године само су делимично унапређени у погледу 
уживања појединих права, што је резултат уставних и законских промена после потписивања 
Охридског споразума. У складу са овим променама српски језик је у том периоду добио статус 
службеног језика у општинама у којима Срби чине најмање 20% становништва (Чучер Сандево), 
али и у општинама у којима чине мање од 20%, и то одлуком тамошњих савета општина (Старо 
Нагоричане и Куманово). Службена употреба српског језика у Републици Македонији подразуме-
ва писмену и усмену употребу у саветима општина, писмену и усмену комуникацију са органима 
и телима локалне самоуправе, приступ информацијама од јавног значаја, употребу у електрон-
ским и штампаним медијима, употребу у евиденцијама грађана, као и употребу у натписима на 
инфраструктурним објектима.

 Према важећим прописима Републике Македоније, припадници српске етничке заједнице 
имају и право на образовање на матерњем језику на свим нивоима, али се редовна настава на 
српском језику изводи само у основном образовању, и то у школама „Св. Ћирило и Методије“ у 
Кучевишту, „Светозар Марковић“ у Старом Нагоричану и „Браћа Рибар“ у Табановцу.  У средњем 
образовању не изводи се настава на српском језику, док у високом образовању функционише 
само Студијски програма за српски језик и књижевност на Филолошком факултету „Блаже Коне-
ски“ у Скопљу.

И поред тога што је одговарајуће македонско законодавство битније унапређено после 2001. 
године, како би се омогућила имплементација Охридског оквирног споразума, пракса је показала 
да етничке заједнице у Републици Македонији немају равноправан третман због различитих ме-
ханизама заштите, као и због неадекватне примене закона о језицима на националном и локалном 
нивоу. Република Македонија није ратификовала Европску повељу о регионалним и мањинским 
језицима, којом би се омогућила једнака језичка права за све националне мањине у овој држави. 

Што се пак тиче употребе српског језика, основано се може рећи да српски језик у Ре-
публици Македонији нема одговарајућу примену како у службеној, тако и у осталим   законом 
предвеђеним доменима. Главни разлози за неспровођење закона о употреби језика у општинама 
у којима српски језик има статус службеног језика јесу: недовољно ангажовање представника 
локалних, али и централних власти који су дужни да обезбеде услове за ефикасно остваривање 
права на службену употребу матерњег језика; затим неинформисаност грађана припадника 
српске заједнице о своме праву на службену употребу матерњег језика; недостатак финансијских 
и људских ресурса у општинама. У образовању, као главни проблеми појављују се недостатак 
наставног кадра, уџбеника, лектира, приручника и  осталих помагала за извођење наставе на 
српском наставном језику а свакако, један од круцијалних проблема, јесте и ускраћивање факул-
тативне наставе српског језика и културе у основним школама у Републици Македонији.
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STATUS OF SERBIAN LANGUAGE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE LIGHT OF THE 
RIGHT TO USE OF MINORITY LANGUAGES

Summary 

The right of national minorities to use their language is one of the most important parts of the international 
protection of human rights. Injury, suppressing or ignoring this right often leads to escalation of tension and to 
inter-ethnic conflicts. This is also a perennial state of inter-ethnic relations in the Republic of Macedonia, which 
is still very fragile. This state with different linguistic topography in recent decades has undergone fundamental 
changes regarding the organization of the legal regime in the sphere of use of languages   of national minorities. 
The rights of national minorities in the Republic of Macedonia, including their right to use their language, has 
been strengthened by the signing of the Ohrid Framework Agreement of 2001. The steps that were then taken only 
partially contributed to resolving the differences between the Albanian minority and the Macedonian majority 
community. Meanwhile, the practice has shown that this country need to constantly review the effectiveness of 
existing legal and policy frameworks for the protection of linguistic and cultural diversity, as well as review of 
compliance of national legislation in the field of language rights to the relevant European standards. Bearing in 
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mind the international and national legal frameworks, the main focus in this paper will be devoted to linguistic 
legislation, which regulates the right of members of the Serbian ethnic community to use their own language and 
preserve their national and cultural identity in the Republic of Macedonia. Hence special attention will be paid to 
the role of the Ohrid Framework Agreement in the adoption of legislation as well as on the status and use of the 
Serbian language in this country.

Keywords: linguistic legislation, the use of minority languages, international instruments of protection, Serbian 
language, the Ohrid Framework Agreement, the Republic of Macedonia.
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ И ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ КАО 
СТРАНИ ЈЕЗИК НАМЕЊЕНИ УЧЕНИЦИМА МИГРАНТИМА – 
ХРОНОЛОГИЈА НАСТАНКА И ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Република Србија још од школске 2013/14. године укључује децу мигранте и избеглице у основношколско 
образовање, што је један од видова испуњава њених обавеза у складу са међународним конвенцијама. По-
ред осталих активности које се у Србији предузимају како би се задовољиле потребе дугорочнијег боравака 
миграната у нашој земљи, значајну представља и она која се односи на обезбеђивање приступа квалитет-
ном образовању, што подразумева и адекватан приступ настави српског језика. У овом раду се предочавају 
изазови који настају приликом укључивања ове деце у наш образовни систем, а фокус је на проблематици 
усвајања српског језика. Циљеви рада јесу да се представе принципи на основу којих су настали документи 
Образовни стандарди за Српски као страни језик и Програм наставе и учења за Српски као страни језик, 
да се изврши њихова структурна и квалитативна анализа, те да се укаже на основне смернице у реализацији 
наставе Српског као страног језика. У раду се приказује и концепција обука намењених наставницима који 
су укључени у рад с мигрантима.

Кључне речи: мигранти, Србија, образовни стандарди и програм, Српски као страни језик

1. ПОЧЕЦИ УКЉУЧИВАЊА ДЕЦЕ МИГРАНАТА У ШКОЛЕ

Један специфичан вид језичких и културних контаката на нашем простору присутан је од-
недавно настанком мигрантске кризе у Европи, која се бележи од 2010. године. Она се до 2015. го-
дине махом ограничавала на Италију, а од 2015. године, активирањем Балканске руте, масовнији 
прилив избеглица и миграната бележи се и у Србији. Њихово дуже задржавање у нашој земљи 
почиње затварањем Балканске руте марта 2016. године. 

Податке о искуствима укључивања деце миграната и тражилаца азила у школе налазимо 
у чланку Р. Козме (Kozma 2018). Наиме, образовање ове деце је у почетку, у периоду од 2013. до 
2015. године, било махом неформалног карактера, и то у огранизацији цивилних друштава. У том 
периоду понеке организације цивилног друштва помагале су деци и њиховим родитељима при 
уписивању у основне школе. Та почетна искуства показала су да школе „нису биле припремљене 
да прилагоде наставу и наставни материјал ученицима који не познају језик наставе те је учинак 
по образовање и социјализацију деце у школи био минималан” (Kozma 2018: 3).

2. ДОКУМЕНТА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ 
РАЗВОЈА И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2.1. Од школске 2016/2017. године ради се на системском регулисању укључивања деце 
миграната у школе у Србији1 у којем активно учествује Министарство просвете, науке и техно-

1  Свеобухватне информације о избеглицама и мигрантима који су боравили у РС током 2017. године могу се наћи 
у публикацији „Србија након затварања Балканске руте”. У овој публикацији налази се и податак да је „изузетан 
напредак учињен током септембра месеца, те је чак 450 деце из избегличко мигрантске популације уписано у ос-
новне и средње школе у Србији, укључујучи и око 100 деце која се школују унутар транзитно-прихватних центара” 
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лошког развоја. Оно је у августу 2016. упутило допис школским управама са захтевом да се обе-
збеди несметан улазак у систем образовања и васпитања све деце из осетљивих група, а посебно 
деце/ученика из породица које су у статусу миграната, избеглих и тражилаца азила у Републици 
Србији (Станојковић 2017: 11-12). 

2.2. Децембра 2016. године Влада Републике Србије доноси Уредбу о начину укључивања 
у друштвени, културни и привредни живот лица којима је одобрено право на азил (Службени 
гласник Републике Србије 2016) у којој је дефинисано да се укључивање у друштвени, културни 
и привредни живот ових лица обезбеђује кроз:

1) потпуно и правовремено информисање о правима, могућностима и обавезама;
2) учење српског језика;
3) упознавање са српском историјом, културом и уставним поретком;
4) помоћ при укључивању у образовни систем;
5) помоћ у остваривању права на здравствену и социјалну заштиту;
6) помоћ при укључивању на тржиште рада.

У члану 4. ове Уредбе стоји да „лице коме је одобрено право на азил дужно је да похађа ча-
сове српског језика и писма у Републици Србији и да се за похађање истих пријави Комесаријату 
у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим му је одобрено право на азил”. Ста-
вовима овог члана одређује се којим се лицима обезбеђује учење српског језика, фонд часова и 
установе за наставу српског језика.

2.3. У мају 2017. Министараство просвете, науке и технолошког развоја израдило Стручно 
упутство за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања, 
којим се ближе уређује начин уписа ученика и начин пружања мера подршке укључивању у об-
разовно-васпитни процес. Овим се документом: одређује критеријум уписивања ученика у 
одређени разред (у зависности од постојања доказа о претходном школовању), дају смернице за 
сачињавање плана подршке школе укључивању ученика, сачињавање плана подршке ученику 
(који садржи програм адаптације и превладавање стреса; програм интензивног учења језика сре-
дине – на допунским часовима, кроз учешће у редовној настави и ваннаставним активностима 
које школа реализује; индивидуализацију наставних активности кроз прилагођавање распореда 
похађања наставе, дидактичког материјала, метода и начина рада), дају упутства за процену и 
праћење напредовања ученика и вођење документације.

3. ПРИРУЧНИЦИ

3.1. У децембру 2017. штампан је Приручник за школе у реализацији стручног упут-
ства за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања 
(Станојковић 2017), који је настао у оквиру пројекта „Подршка ученицима избеглицама/мигран-
тима на територији Републике Србије” који је реализовао Центар за образовне политике у пар-

(Vukašević 2017: 53). Према подацима Министарства просвете, науке и технолошког развоја до 2019. године у наш 
образовни систем сукцесивно је било укључено око 2.500 деце. Због миграција број ученика се мења на дневном ни-
воу (Образовање ученика миграната у Србији). У периоду од августа 2017. до марта 2018. године у оквиру пројекта 
„Инклузија деце и родитеља у ситуацији избеглиштва и миграције – процена потреба и подршка родитељима” спро-
ведено је истраживање „Сигурно и подржавајуће основношколско окружење за ученике избеглице и тражиоце ази-
ла” са циљем „да се, на основу података, дефинишу смернице за унапређење процеса укључивања деце у формално 
основно образовање и васпитање, и за креирање сигурног и подржавајућег школског контекста за њихово учење и 
развој (...). На основу налаза, дефинисане су препоруке за унапређење политика и праксе укључивања деце миграна-
та у формално основно образовање које су применљиве на целој територији земље” (Mihajlović 2018: 3–4).
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тнерству са УНИЦЕФ-ом у Србији и Министарством просвете, науке и технолошког развоја Ре-
публике Србије. Приручник прати структуру Стручног упутства Министарства, разрађује га и 
има за циљ да пружи подршку свима који учествују у укључивању деце избеглица/миграната у 
образовни процес у оквиру школа. 

Смернице за учење језика средине налазе се у поглављу План подршке ученику. У том 
плану предвиђа се период адаптације који „обухвата мере подршке и организацију образовног 
васпитног рада у периоду од две недеље до два месеца (индивидуално). Током овог периодиа 
потребно је испланирати: интензивно учење језика средине / језика на коме се настава одвија, 
мере за превладавање стреса, прилагођену и допунску наставу” (стр. 53). Будући да већина деце 
миграната/избеглица не познаје српски језик, а само одређени број користи енглески језик, ве-
ома је важно организовати убрзано учење језика средине. У Приручнику се наводе различити 
начини организације учења језика, у зависности од расположивих могућности у школи: „групне 
радионице у мешовитим групама које води наставник српског и наставник страног језика и/или 
учитељ, студенти, апсолвенти, учитељи или будући наставници српског језика, приправници ан-
гажовани преко тржишта рада; индивидуални часови; допунска настава” (стр. 53). Препорука је 
да се учење језика фокусира на оспособљавање за комуникацију у свакодневним ситуацијама, 
као и на учење појмова и термина важних за разумевање градива. Истиче се и значај подршке 
вршњака за учење језика и препоручује се формирање парова за подршку у виду помоћи ученика 
који знају језик ученицима који га тек савлађују. 

3.2. На Филолошком факултету Универзитета у Београду, у оквиру пројекта „Подршка 
формалном образовном систему Србије у одговору на избегличку кризу” који је финансирала 
амбасада Сједињених Америчких Држава у Републици Србији, а који се спроводио у сарадњи са 
Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Комесаријатом за избеглице и миграције 
Републике Србије и Дечијег Фонда Уједињених нација (УНИЦЕФ), у марту 2018. године 
сачињен је документ под називом Од српског као страног језика до српског као језика окружења 
и образовања: оквир програма језичке подршке. Он је део Приручника за школе у спровођењу 
Стручног упутства за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем образовања 
и васпитања. У документу се наводи да је језичка подршка намењена свима који из различитих 
разлога имају потребу да стекну основну комуникативну компетенцију у српском језику. 

У почетним поглављима документа пружају се базичне информације о законодавним 
оквирима, приказују се различити модели језичке подршке деци и ученицима мигрантима 
и предочавају се досадашња искуства у пружању језичке подршке у Србији. Узевши у обзир 
истраживања из земаља које су деценијама имале велики прихват мигрантске популације школ-
ског узраста, а која су показала да је за успешну интеграцију и напредовање неопходна додатна 
и системска подршка, аутори се опредељују за концепт комбинованог приступа настави српског 
језика у образовном систему Србије за децу азиланте. Комбиновани приступ подразумева „си-
стемску подршку кроз посебно организоване наставне активности и часове српског језика за 
децу азиланте, са једне стране, као и језичку подршку деци у оквиру наставе осталих наставних 
предмета, уз блиску и континуирану сарадњу учитеља, наставника српског језика (као страног), 
наставника страних језика и наставника других предмета” (стр. 19). Што се тиче наставе српског 
као страног језика, она треба да се заснива на принципима комуникативног приступа. У докумен-
ту су дате основне карактеристике комуникативне наставе страних језика / српског као страног 
језика (стр. 23–24). Пажња је посвећена и компонентама и техникама евалуације знања, дата су и 
практична упутства за организацију рада у учионици, истиче се кључна улога српског језика као 
језика посредника у усвајању осталих предметних садржаја.

Централни део овог документа представља поглавље Програм језичке подршке за учење 
српског као језика окружења за лица у стању потребе за међународном заштитом. Програ-
мом је предвиђено достизање А1 нивоа знања српског језика Заједничког европског референтног 
оквира, са „делимичним одступањима у неким језичким вештинама, услед прилагођавања Про-
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грама специфичним потребама ученика” (стр. 39). Програм је конципиран у три модула. Који од 
њих ће се реализовати првенствено зависи од узраста ученика: МОДУЛ 1 предвиђа узрасну групу 
од 6 до 10 година и намењен је деци која се први пут описмењавају на српском језику, као и деци 
која су већ стекла писменост на матерњем језику; МОДУЛ 2 намењен је узрасној групи од 10 до 
15 година, деци која долазе из школског система земље порекла и која ће имати потребу за транс-
фером стеченог знања са матерњег на српски језик; МОДУЛ 3 намењен је полазницима старијим 
од 15 година, њима је српски језик потребан за остваривање различитих циљева: свакодневну 
комуникацију, наставак школовања, запослење, социјалну интеграцију итд. (стр. 40–41). За сваки 
модул формулисани су исходи учења и приложени су језички садржаји: препоручена лексика (у 
склопу тематских јединица) и граматички садржаји. Поред наведених садржаја, драгоцену помоћ 
при организовању часова наставницима ће пружити и модели активности и примери планови 
часова, који су у овом документу дати у виду Прилога.

4. ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА СРПСКИ КАО СТРАНИ ЈЕЗИК И 
ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СРПСКИ КАО СТРАНИ ЈЕЗИК

4.1. Септембра 2018. године Завод за унапређивање васпитања и образовања је, у складу 
с налогом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за потребе Пројекта „Подршка 
ЕУ Србији за управљање миграцијама – МАДАД 2”2 формирао радну групу за припрему Стан-
дарда за Српски као страни језик и предлога Програма наставе и учења за Српски као страни 
језик. Радна група је била састављена од стручњака из четири центра за Српски као страни језик 
при универзитетима у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, школских наставника, као и 
стручњака из Завода и Министарства. 

Ослањајући се на законска документа, литературу о образовним стандардима и исходима 
учења у настави српског и страног језика и књижевности, наставне програме за предмет Српски 
као нематерњи језик у основном и средњем образовању, наставне програме за Српски језик и 
књижевност и Страни језик, радна група је, до краја 2018. године, саставила два предвиђена до-
кумента: Образовне стандарде за Српски као страни језик и Програм наставе и учења за Српски 
као страни језик.3

Ова два документа чине Курикуларни оквир за учење српског као страног језика, који је, 
у виду приручника, креиран за потребе наставника који предају српски језик, а у свом раду се 
сусрећу са ученицима којима српски није матерњи језик (мигранти, избеглице, повратници по 
реадмисији).4

 
4.2. У првом делу овог документа, под називом Образовни стандарди за Српски као стра-

ни језик, предочавају се улога и циљ образовних стандарда, указује се на повезаност програ-
ма, исхода и образовних стандарда и објашњавају се форма и елементи образовних стандарда. 
Образовни стандарди су дефинисани на три нивоа: основни, средњи и напредни. Ови се ни-

2  Пројекат МАДАД 1 „Јачање капацитета у управљању избегличком/мигрантском кризом у Републици Србији” 
реализовао се током 2017. године и имао је за циљ „да осигура и прошири директне оперативне капацитете органа 
Републике Србије са циљем ефикасног решавања и пружања одговора на повећане миграторне токове, како би се 
осигурало адекватно функционисање система азила и миграција” (Комесаријат за избеглице и миграције Република 
Србија http://www.kirs.gov.rs/wb-page.php?kat_id=288&lang=1). МАДАД 2 пројекат настао је као надоградња 
искустава и резултата из претходног МАДАД 1  пројекта, са циљем да се подршка мигрантској популацији прошири 
и на приступ образовању. 

3  Ова два документа објављена су у Службеном гласнику Републике Србије – Просветни гласник, година LXVIII, бр. 
11, Београд 15. август 2019. под следећим називима: Правилник о Општим стандардима постигнућа за предмет 
Српски као страни језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног 
образовања одраслих и Правилник о Програму наставе и учења за предмет Српски као страни језик.

4  Приручник Курикуларни оквир за учење српског као страног језика представља део радног материјала који је 
подељен учесницима обука за примену Стандарда и Програма. О обукама уп. одељак 5. овога рада.

http://www.kirs.gov.rs/wb-page.php?kat_id=288&lang=1
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вои могу, али не морају, подударати с компетенцијама стеченим током три образовна периода 
учења Српског као страног језика. Стандардима су дефинисане општа и специфичне предметне 
компетенције. Специфичне предметне компетенције обухватају: 1) функционално-прагматичку 
компетенцију (комуникативну компетенцију у ужем смислу која обухвата: разумевање говора, ус-
мено изражавање, писано изражавање, читање и разумевање прочитаног и медијација), 2) лингви-
стичку компетенцију (познавање и разумевање принципа функционисања и употребе језика; об-
ухвата фонолошко-фонетска, правописна, лексичка, семантичка и граматичка знања) и 3) интер-
културну компетенцију (поседовање знања о свакодневном животу циљне културе, поседовање 
свести о основним сличностима и разликама између своје и циљне културе, неговање позитивног 
и отвореног става према разликама и сл.). 

У приручнику су понуђени и примери задатака за проверу достизања стандарда из области 
језичких вештина сва три нивоа. Они су оријентационог и илустративног карактера, и као такви 
могу послужити наставницима као образац за израду сопствених задатака у зависности од кон-
текста у којем се одвија настава.

4.3. У другом делу документа, под називом Програм наставе и учења за Српски као страни 
језик, најпре се дају информације о општим карактеристикама Програма. Он је сачињен за период 
од прве до дванаесте године учења и заснован је на општим циљевима и исходима образовања и 
васпитања и потребама ученика миграната/избеглица/повратника по реадмисији. По структури 
прати предметне програме у систему образовања и васпитања у Републици Србији, те садржи 
елементе: 1) општи циљ учења предмета, 2) табеларни приказ исхода, области/тема и садржаја 
програма за сваку годину учења посебно и 3) дидактичко-методичко упутство као заједнички 
део програма за читав период учења. Постављени циљеви учења овог предмета показују да се 
очекује продуктивно овладавање српским језиком и оспособљавање ученика за свакодневну 
комуникацију, као и употребу језика у образовне сврхе. Предвиђено је и упознавање елемената 
српске културе, што треба да допринесе бољем разумевању средине у којој бораве и олакша 
укључивање у заједницу. 

Исходима су исказани резултати учења, тј. формулисано је шта ће ученик бити у стању да 
примени захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је стекао током учења. Њима је, за 
сваку годину учења, првенствено прецизиран ниво различитих језичких вештина, тј. шта ће уме-
ти да искаже усмено и писано и шта ће бити у стању да разуме на слух или читајући.

Тематске области наведене у Програму обухватају већину сегмената свакодневног живота 
(лично представљање, породица и људи у окружењу, живот у кући, храна и пиће, одећа и обућа, 
здравље, образовање, природа, спорт и игре, насеља, саобраћај и јавни објекти и др.). Теме се 
понављају из године у годину, проширују се у складу с језичким компетенцијама и усклађене 
су с узрасним и искуственим карактеристикама ученика. Темама су прикључени и комуника-
тивни модели (као што су: поздрављање, представљање, честитање, захваљивање, исказивање 
жеље, нуђење, давање и тражење информација, исказивање допадања и недопадања, тражење 
допуштења и сл.) који се, такође, уводе постепено

У садржајима Програма наведен је оквирни број речи (око 150 пунозначних и помоћних 
речи у свакој години) и прецизирани су граматички елементи предвиђени за сваку годину учења 
српског језика. Приликом избора језичке грађе водило се рачуна о прогресији, усвајање језика 
започиње најједноставнијим и најфреквентнијим језичким елементима да би се они, из године 
у годину, обогаћивали и усложњавали новима. Тако се, на пример, на крају прве године учења 
очекује да ученик буде у стању да разуме и конструише просте реченице с глаголским и имен-
ским предикатом у презенту и именицом, личном или показном заменицом у функцији субјекта 
(нпр. Ја сам дечак/девојчица. Ја цртам. То је лопта). На нивоу разумевања предвиђени су лока-
тив с предлозима у и на (типа Она је у школи) и акузатив без предлога (типа Дечак носи торбу). 
У свакој наредној години садржаји се с пасивног преводе се на ниво активне употребе и додају се 
нове лексичке и граматичке јединице.
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4.4. Значајну помоћ наставницима за остваривање Програма представља Методичко-ди-
дактичко упутство, дато на његовом крају. Будући да велика већина наставника који реализују 
ову наставу нису наставници страног језика, у упутству су истакнуте управо карактеристике 
организације наставе овог предмета, а посебно су разрађени савети за унапређивање и увежбавање 
вештина као што су: слушање и разумевање, читање, писање и говор. 

Имајући у виду да способност употребе језика првенствено представља створену нави-
ку, наглашава се кључна улога увежбавања предвиђених садржаја и препоручује се да се већи 
део времена одвоји за различите типове граматичких, лексичких и комуникативних вежби. 
Препоручује се примена комуникативне методе, која на прво место ставља успешност преноса 
информације, док се грешке које не ометају комуникацију могу толерисати, нарочито у почет-
ним фазама усвајања језика. Значајну разлику у односу на наставу српског као матерњег језика 
представља став према познавању теоријских знања из граматике. У настави српског као стра-
ног језика треба развијати функционално граматичко знање, што подразумева оспособљеност за 
употребу стечених граматичких знања у свакодневној комуникацији. Код ученика је потребно 
развијати и интеркултурне вештине како би били спремни за прихватање различитости и до-
принели суживоту, а за то је неопходно да се и наставник упозна са социјално-културолошким 
карактеристикама средине из које ученици долазе.5 

У Упутству су дате и препоруке за извођење наставних активности. У њима се истиче 
значај динамичне структуре часа, препоручује се комбиновање различитих облика рада (групни, 
рад у паровима, индивидуални и фронтални), наставних метода и средстава. Наводе се и примери 
различитих игара које треба да буду методички обликоване у правцу остваривања очекиваних ис-
хода. Међу њима су симулације различитих комуникативних ситуација, разноврсне логичке игре, 
игре превођења покрета и геста у реч и обрнуто и сл. Пожељно је осмислити и различите мануел-
не активности у вези с презентовањем одређених језичких или културних садржаја, ангажовати 
ученике у заједничком осмишљавању приредбе и других активности.

Приликом планирања наставних активности изузетно је важно поштовати начело 
индивидуализације и диференцијације, те наставу учинити примереном различитим групама 
ученика. Настава српског као страног специфична је у односу на друге школске предмете и што 
се тиче праћења и вредновања наставе и учења. На самом почетку неопходно је утврдити да 
ли ученик влада српским језиком и, уколико влада, на којем је нивоу познавања језика. Након 
иницијалне процене знања, наставник континуирано прати индивидуално напредовање ученика. 
Приликом вредновања постигнућа руководи се стандардима и исходима, узимајући у обзир и 
укупно ангажовање ученика у одређеном периоду. Резултати наставе истовремено су и показатељ 
успешности њене организације, дају повратну информацију која треба да усмери наставника на 
евентуалне корекције.

5. ОБУКЕ

Априла 2019. године Национални просветни савет Републике Србије усвојио је Стандарде 
образовних постигнућа за Српски као страни језик и Програм наставе и учења за Српски као 
страни језик. Одмах потом, у априлу и мају, у организацији стручњака из ЗУОВ-а и стручњака 
четири универзитетска центра за Српски као страни, одржане су обуке за примену Стандарда 
и Програма. Обуку су похађали наставници који предају српски као страни језик из 52 школе 
обухваћене МАДАД 2 пројектом. Првог дана обуке учесници су имали прилике да се упознају: 
с полазним основама Курикуларног оквира за учење српског као страног језика; с карактеристи-
кама наставног предмета Српски као страни језик; с општим карактеристикама документа Стан-
дарди образовних постигнућа за Српски као страни језик, његовим садржинским и структурним 

5  На потребу за развијањем интеркултуралне комуникативне компетенције наставника, као и на значај интеркултуралног 
образовања, како за појединца тако и за друштво уопште, указује се у раду С. Николић и Г. Цвијановић (2017).



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ И ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ КАО СТРАНИ ЈЕЗИК НАМЕЊЕНИ ...

489

елементима; с карактеристикама Програма предмета Српски као страни језик; с планирањем на-
ставе и учења овог предмета, односно израдом годишњег и оперативног плана, као и припреме 
за час; с предусловима за успешно остваривање наставе и учења; с разликама између наставе 
српског као матерњег и српског као страног језика; с праћењем и вредновањем наставе и учења и 
с креирањем задатака којима је могуће проверити достизање стандарда из области језичких веш-
тина. Учесници су добили задужење да за други дан обуке креирају задатке за све четири језичке 
вештине на сва три нивоа образовних постигнућа и да сачине припрему за час, односно да при-
кажу пример добре праксе у раду с ученицима мигрантима. Други дан обуке био је посвећен 
представљању резултата рада учесника.6 

6. ЗАКЉУЧАК

Суочена с мигрантском кризом и околностима дужег задржавања миграната у земљи, 
Србија је предузела значајне кораке у обезбеђивању неопходних услова за њихово збрињавање. 
Динамика активности предузетих с циљем обезбеђивања потпуног и квалитетног укључивања 
деце миграната у образовни систем показује да Србија има одговоран однос према овој осетљивој 
групи. Владање српским језиком и упознавање с елементима српске културе једно је од кључних 
предуслова за успешну комуникацију, интеграцију, као и за наставак школовања ове деце. Да би 
се овај задатак испунио, неопходно је било, између осталог, сачинити Прогам наставе Српског 
као страног језика који ће узети у обзир опште, али и специфичне потребе и могућности ученика. 
Уважавајући и особености култура подручја с којих мигранти долазе, акценат је и на развијању 
интеркултурне компетенције, уважавању и прихватању различитости.

Несумњиво је да ће укључивање ових ученика у образовни систем, самим тим и настава 
овог предмета, и даље представљати велики изазов за школе и наставнике, те да ће бити не-
опходно много ангажовања, толеранције и креативности како би се овим ученицима олакшала 
ситуација у којој се налазе и обезбедила права која им припадају.
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EDUCATIONAL STANDARDS AND SYLLABUS FOR SERBIAN AS FOREIGN LANGUAGE FOR 
MIGRANT STUDENTS - CHRONOLOGY OF ORIGIN AND GENERAL CHARACTERISTICS

Summary

Faced with the migrant crisis and the circumstances of longer detention of migrants in the country, Serbia 
is taking significant steps to provide the necessary conditions for their care. The dynamics of activities undertaken 
to ensure the full and quality inclusion of migrant children in the educational system shows that Serbia has a re-
sponsible attitude towards this vulnerable group. Mastering the Serbian language and learning about the elements 
of Serbian culture is one of the key prerequisites for successful communication, integration, as well as for the 
continued education of these children. Respecting the particularities of the cultures of the countries migrants come 
from, the emphasis is also on developing intercultural competence, respecting and accepting diversity.

The paper gives an overview of the chronology of inclusion of migrant and refugee children in the school 
system of the Republic of Serbia. The author observes the beginnings of their admission to schools, outlines key 
documents governing this process, and presents literature which is compiled in order to clarify and facilitate the 
work with these children to schools and teachers involved in working with migrants. The paper presents the previ-
ous documents that guided the drafting of Educational standards of achievement for Serbian as a foreign language 
and the Syllabus for Serbian as a Foreign Language. It also presents the principles according to which they were 
made, and performs their structural and qualitative analysis. In addition, it gives basic guidelines for the realiza-
tion of teaching Serbian as a foreign language, and presents the concept of training for the implementation of the 
Syllabus of Teaching and Learning and Educational standards of achievement for Serbian as a foreign language, 
intended for teachers involved in working with migrants.

Key Words: migrant students, Serbia, educational standards and syllabus, Serbian as a foreign language
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Anna Makišová

ÚRADNÉ POUŽÍVANIE JAZYKA A PÍSMA PRI ZAPISOVANÍ 
VLASTNÝCH MIEN1

Abstrakt: V našom výskume sme sa zamerali na pomenovania miestnych názvov, ulíc, inštitúcií, spolkov a združe-
ní vo Vojvodine. Zaujala nás podoba, ktorá sa používa v srbčine a v slovenčine v úradnom použití. Výskum sme za-
merali nielen na dediny, v ktorých žije slovenské obyvateľstvo, ale aj iné mestá v Srbsku v bližšom a ďalšom okolí. 
Vo výskume sme zistili, že po slovensky sa zapisujú tie osídlenia, ktoré obývajú Slováci a osady bezprostredne 
susediace s nimi. Zdomácňujú sa aj názvy miest s veľkou frekvenciou. Príslušníci slovenského jazykového spo-
ločenstva vo Vojvodine slovenské podoby používajú pre tie mestá, ktoré sú pre nás dôležité zo spoločenského 
hľadiska. Situácia v teréne je relatívne uspokojujúca. Na verejných miestach a podnikoch sú dvojjazyčné tabule 
na prvom mieste po srbsky zapísané cyrilským písmom a na druhom mieste po slovensky. V niektorých prípadoch 
sa vyskytla nepresnosť prekladu a chyba vznikla z toho dôvodu, že preklady boli urobené neodborne, pri preklade 
nekonzultovali lingvistov. 

Kľúčové slová: slovenský jazyk, srbský jazyk, názvy osídlení, miest, inštitúcií, spolkov.

1. SLOVENČINA V ÚRADNOM POUŽÍVANÍ V SRBSKEJ REPUBLIKE

Podľa Ústavy Srbskej republiky (Úradný vestník RS, č.83/06) v článku 10. sa píše, že v Srbskej 
republike v úradnom používaní je srbský jazyk a písmo cyrilika. Úradné používanie iných jazykov 
a písma je určená zákonom podľa Ústavy Srbskej republiky. Podľa článku 79 príslušníci národnostných 
spoločenstiev majú právo na používanie svojho jazyka a písma. Týmto dokumentom sa upravuje pou-
žívanie jazyka a písma v orgánoch štátnej správy, orgánoch autonómnych pokrajín, miest a obcí, usta-
novizní, podnikov a iných organizácií pri vykonávaní verejných oprávnení. Používanie materinského 
jazyka a písma sa predpisuje aj vo verejných ustanovizniach a verejných službách. Úradné používanie 
jazyka a písma sa predpisuje v písomnom a ústnom vyjadrovaní v rozličných organizáciách a orgánoch 
správy navzájom, so stránkami, resp. občanmi. Rovnako tak pri rozličných konaniach pri uskutočňovaní 
a ochrany práv, povinností a zodpovedností občanov, pri vydávaní rozličných verejných dokladov. Za 
úradné používanie jazyka a písma považuje sa aj používanie jazyka a písma pri zapisovaní názvov miest 
a iných geografických pomenovaní, názvov námestí a ulíc, názvov orgánov, organizácií a podnikov, pri 
zverejňovaní verejných výziev, oznámení a upozornení pre verejnosť, ako aj pri zapisovaní iných verej-
ných nápisov (nadpisov).

V úradnom používaní každý názov, pomenovanie v Srbskej republike a to je platné aj pre Auto-
nómnu pokrajinu Vojvodinu, najprv sa zapisuje po srbsky, cyrilikou a popod alebo vpravo od srbského 
textu rovnakým tvarom a veľkosťou v jazyku národnostného spoločenstva, ktoré je v úradnom použití 
na tom území. Ak je viacej jazykov v úradnom používaní na tom území, v tej oblasti, zapisuje sa v ja-
zykoch národnostných spoločenstiev podľa azbuky. Tak je to regulované zákonom. Každé z uvedených 
pomenovaní môže sa zapísať aj latinkou, vtedy zápis nasleduje pod zápisom zapísaným cyrilikou alebo 
z ľavej strany.

1  Tento príspevok je parciálnym výsledkom v rámci republikového projektu Diskurzy menšinových jazykov, literatúr a kultúr 
v juhovýchodnej a strednej Európe (178017), ktorý financuje Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja Srbskej 
republiky.



Anna Makišová

492

V Štatúte AP Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 20/2014) v článku 24 odsek 1 sa uvádza, že 
sa v orgánoch a organizáciách AP Vojvodiny úradne používa srbský jazyk a cyrilské písmo, a v rovno-
právnom úradnom používaní sú aj maďarský, slovenský, chorvátsky, rumunský a rusínsky jazyk a ich 
písma v súlade so zákonom. Okrem toho sa v odseku 2 píše, že orgány AP Vojvodiny v rámci svojich 
príslušností podnikajú opatrenia s cieľom dôsledného uskutočňovania zákonom upraveného úradného 
používania jazykov a písem národnostných menšín – národnostných spoločenstiev. Keďže Vojvodine je 
etnicky rozmanitá, národnostná otázka a práva národnostných menšín vždy boli akceptované a obsiah-
nuté v zákonoch a v Ústave. Jedným z najdôležitejších prvkov zachovania národnej identity je práve ja-
zyk a preto sa vždy prihliadalo na uplatnenie práv všetkých národnostných spoločenstiev v tejto oblasti.  
Na území lokálnej samosprávy, kde žijú príslušníci národnostných spoločenstiev, jazyk a písmo sa môže 
rovnoprávne používať v úradnom styku. Jednotka lokálnej samosprávy spomenutú záležitosť reguluje 
štatútom, ak na území lokálnej jednotky žije 15 % obyvateľstva niektorého národnostného spoločenstva. 
Keď ide o používanie slovenského jazyka na webovej stránke Pokrajinského sekretariátu pre vzdeláva-
nie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá sa uvádza v ktorých štatútoch 
miest a obcí na území AP Vojvodiny sú slovenský jazyk a písmo v úradnom používaní na celom území. 
Je to trinásť obcí (vo Vojvodine, resp. Srbsku je to tak územne organizované. Obec je širší pojem, čiže 
do jej okruhu patrí viacej dedín a miest, je to približne ako na Slovensku okres): Alibunar, Báč, Báčsky 
Petrovec, Báčska Palanka, Báčska Topola, Beočin, Zreňanín, Kovačica, Nový Sad, Odžaci, Plandište, 
Stará Pazova a Šíd. V uvedených obciach sa dodržiavajú a uplatňujú ustanovenia zo zákona a štatútu, 
ktorý sme vopred uviedli. Ďalej na spomenutej webovej stránke sa uvádzajú názvy miest podľa spo-
menutých obcí po slovensky. Pri zapisovaní názvov miest a dedín sa uplatňujú pravidlá slovenského 
pravopisu (podľa www.puma.vojvodina.gov.rs).

2. PREDMET VÝSKUMU

V našom výskume sme sa zamerali na zapisovanie vlastných mien (miestne názvy, názvy ulíc, 
inštitúcií, spolkov a združení) vo vojvodinských slovenských osadách. Zaujala nás podoba, ktorá sa 
používa v slovenčine vo vojvodinskom prostredí v úradnom použití a v každodennom živote. Keďže 
úradný jazyk je srbský, ale na dorozumievanie sa používa aj slovenčina, zaujíma nás, ktorá podoba je 
zaužívaná a používa sa vo Vojvodine, resp. v Slovenskej republike. Výskum sme zamerali nielen na de-
diny, v ktorých žije slovenské obyvateľstvo, ale aj iné mestá v Srbsku v bližšom a ďalšom okolí (máme 
tu na mysli názvy vzdialených miest). Materiál pre náš výskum sme zoskupili terénnym výskumom, 
prostredníctvom internetových zdrojov a zo slovníkov. Odfotili sme si jednotlivé tabule na verejných 
miestach a potom sme zoskupený materiál klasifikovali a analyzovali.

3. O VÝSKUMOCH MIESTNYCH NÁZVOV 

O miestnych názvoch vo vojvodinskom prostredí písal lingvista Michal Týr v štúdii Názvy exju-
hoslovanských miest v spisovnej slovenčine. Autor v štúdii píše o poslovenčovaní miestnych názvov na 
území bývalej Juhoslávie. “Celkove možno konštatovať, že stupeň poslovenčovania exjuhoslovanských 
miestnych názvov je väčší v spisovných prejavoch vojvodinských Slovákov než v publikáciách vydá-
vaných na Slovensku. Vyplýva to zo skutočnosti, že v spisovnej slovenčine vo Vojvodine sa tunajšie 
miestne názvy častejšie vyskytujú.” (Týr, 2004, s. 9). Profesor Týr tiež konštatuje, že existuje nesúlad 
medzi niektorými exjuhoslovanskými toponymami uvedenými v 6. zväzku Slovníka slovenského jazy-
ka a zaužívanou podobou u vojvodinských Slovákov. Keď ide o slovenských lingvistov na Slovensku, 
o spomenutej problematike písali Ladislav Dvonč a Miloslava Sokolová. Spomenutí jazykovedci sa vo 
svojich výskumoch zamerali na problematiku miestnych názvov na Slovensku. Len okrajovo sa dotý-
kajú nášho prostredia, teda toponým vo Vojvodine alebo v bývalej Juhoslávii. Ladislav Dvonč v štú-
dii Zdomácnené a nezdomácnené cudzie miestne názvy v spisovnej slovenčine okrem iných toponým 

http://www.puma.vojvodina.gov.rs
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uvádza aj z územia bývalej Juhoslávie, ktoré obývajú Slováci. Jazykovedec píše, že „zdomácnené a či 
slovenské podoby nepoužívajú sa iba v odbornej tlači, ale aj na stránkach novín, časopisov, v krásnej 
literatúre a pod.“ (Dvonč, 1974, s. 10). Uvádza, že poslovenčené názvy sa používajú vo všetkých sférach 
života. Uvádza toponymá Petrovec, Hložany, Kulpín. Jazykovedec Dvonč píše, že v srbčine tvar množ-
ného čísla je Petrovci. Môžeme iba konštatovať, že miestny názov v srbčine má tvar Petrovac a nejde 
o pomnožné podstatné meno ale miestny názov Hložany má tvar množného čísla. V Slovníku sloven-
ského jazyka v VI. časti sa uvádza tvar Novi Sad (s. 287) a tvar genitívu zdomácnená podoba Nového 
Sadu. Vojvodinskí Slováci bežne používajú slovenskú, zdomácnenú podobu – je to jeden z príkladov 
používania miestnych názvov na relácii Vojvodina – Slovensko. Ďalej Dvonč píše, že srbské podoby sa 
skôr vyskytujú na Slovensku, kým v Srbsku sa bežne používajú slovenské, zdomácnené podoby. Vy-
skytujú sa aj ojedinelé príklady, keď v tlači na Slovensku sa vyskytli slovenské podoby Nový Sad, Stará 
Pazova. Jazykovedkyňa Miloslava Sokolová vo svojej štúdii Systémové modely tvorenia obyvateľských 
mien a etnoným v slovenčine uvádza dve toponymá z územia Srbska v kontexte tvorenia obyvateľských 
mien a prídavných mien Báčka (s. 214) a Kragujevac (s. 219) a dve toponymá z územia exjuhoslávie 
Skopje (s. 218) a Banja Luka (s. 212). Toponymum Báčka uvádza v poslovenčenej podobe. 

4. NÁZVY DEDÍN A MIEST

V ďalšej časti budeme analyzovať zoskupený materiál. Najprv uvedieme pomenovania miest 
a dedín, v ktorých žije slovenské obyvateľstvo vo Vojvodine a v ktorých sa slovenský jazyk používa 
úradne. Zoskupené toponymá sme zaradili do skupín podľa toho, ako sa zapisujú. Pri zapisovaní na 
prvom mieste je podoba v srbčine a na druhom mieste slovenská podoba. Pri zapisovaní názvov dedín 
a miest pre osídlenia, v ktorých žijú príslušníci slovenskej enklávy okrem úradného zápisu osídlenia 
brali sme do úvahy aj zápis, ktorý je použitý v publikácii Slováci v Srbsku z aspektu kultúry (Nový Sad 
: 2012) a rozhodnutie, ktoré bolo schválené na zasadnutí Národnostnej rady slovenskej národnostnej 
menšiny zo dňa 28. augusta 2003 o zapisovaní názvov osídlení po slovensky (úhrnne je tam 30 zápisov 
dedín a miest). 

4.1. Toponymá, ktoré sa rovnako zapisujú a znejú v srbčine a v slovenčine: Bajša – Bajša; Begeč 
– Begeč; Čelarevo – Čelarevo;  Kovačica – Kovačica; Lug – Lug; Padina – Padina; Selenča – Selenča; 
Silbaš – Silbaš, Vojlovica – Vojlovica.

4.2. Toponymá, v ktorých sa pri zapisovaní slovenskej podoby uplatňujú princípy slovenského 
pravopisu (dĺžka, slovenské grafémy). Pri zapisovaní názvov uplatňuje sa princíp transkripcie: Ašanja 
– Ašaňa; Bingula – Binguľa; Erdevik – Erdevík; Janošik – Jánošík; Kisač – Kysáč; Kulpin – Kulpín; 
Lalić – Laliť; Ljuba – Ľuba; Zrenjanin – Zreňanin. Pri transkribovaní miestneho názvu Kysáč pri zapi-
sovaní v slovenčine sa uplatňuje pravopisný princíp, tvrdé y po tvrdých spoluhláskach. Pri miestnom 
názve Zreňanin vo výslovnosti sa uplatňuje pravidlo o zmäkčovaní spoluhlásky n pred samohláskou i 
[vysl. Zreňaňin]. V srbčine miestny názov Bingula s tvrdou spoluhláskou l a tvrdou výslovnosťou, kým 
v slovenčine je zaužívaný názov s mäkkou spoluhláskou ľ Binguľa.  

4.3. Toponymá, ktoré sa prekladajú zo srbského jazyka do slovenského a pritom sa dodržiavajú 
zásady slovenského pravopisu: Aradac – Aradáč; Bačka Palanka – Báčska Palanka; Bački Petrovac 
– Báčsky Petrovec; Belo Blato – Biele Blato; Boljevci – Boľovce; Dobanovci – Dobanovce; Gložan – 
Hložany; Hajdučica – Hajdušica; Novi Sad – Nový Sad; Pivnice – Pivnica; Slankamenački Vinogradi 
– Slankamenské Vinohrady; Stara Pazova – Stará Pazova. Pri preklade uvedených názvov osídlení sa 
dodržiavajú pravidlá slovenského pravopisu. Všimli sme si, že aj na vchode do uvedených osídlení pri 
zapisovaní sa dodržiavajú a rešpektujú uvedené pravidlá a práva občanov. 

4.4. Toponymá, v ktorých sa zachovávajú srbské grafémy: Ostojićevo – Ostojićevo (zaznamenali 
sme aj podobu Ostojitevo – v publikácii Slováci v Srbsku z aspektu kultúry s. 280); Višnjićevo – Viš-
nićevo (zaznamenali sme aj podobu Višnitevo – v publikácii Slováci v Srbsku z aspektu kultúry s. 368). 
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Vo vojvodinskom prostredí evidujeme aj poslovenčovanie toponým, v ktorých nežije slovenské 
jazykové spoločenstvo – alebo ojedinele, keďže je v súčasnosti príznačná migrácia obyvateľstva. Tak 
vojvodinskí Slováci bežne používajú poslovenčené vlastné mená Belehrad, Záhreb, Dubrovník, Viedeň, 
Berlín, Paríž, Budapešť, Bukurešť a ďalšie. Aj v učebniciach zo zemepisu so slovenskou vyučovacou 
rečou, ktoré vychádzajú a používajú sa v školách vo Vojvodine, zaznamenali sme poslovenčenú podo-
bu vzdialených miest, kontinentov a iných geografických pomenovaní: Londýn, Brusel, Čína, Ázia, 
Jordán, Sýria, Himaláje, Srí Lanka, Brazília, Maldivy, Cyprus, Čierne more, Egejské more, Atlantický 
oceán, Atény, Rím, Chorvátsko, Čierna Hora, Macedónsko a pod. V ôsmom ročníku základnej školy na 
hodinách zemepisu sa spracúva učivo o Srbsku. Zaujímalo nás, či sa vlastné mená  používajú preložené 
do slovenského jazyka alebo nepreložené. Preto sme nahliadli do učebnice zo zemepisu pre 8. ročník 
základnej školy. Môžeme konštatovať, že v učebnici sa vyskytujú preložené geografické vlastné mená: 
Nový Sad, Belehrad, Solún, Atény, Záhreb, Rýn, Kosovo a Metóchia, Frušká hora, Deliblatská piesoči-
na, Banátska plošina, Banát, Báčka, Sriem, Veľké Pomoravie, Dolné Pomoravie, Grdelička tiesňava, 
Dinárske pohorie ale aj nepreložené: Vršačke planine, Podrinje, Niška Banja. 

Aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (ďalej SSSJ) a-g, h-l, m-n a v VI. zväzku Slovníka 
slovenského jazyka (ďalej SSJ) sme zaznamenali poslovenčený geografický názov Báčka (SSSJ s. 206; 
SSJ s. 258), Banát (SSSJ s. 222; SSJ s. 259), Belehrad (SSSJ s. 251; SSJ s. 260), Berlín (SSSJ s. 256; s. 
SSJ 260), Bosna a Hercegovina (SSSJ s.343; SSJ s. 261), Brusel (SSSJ s. 368; v SSJ tvar Brussel s. 263) 
Čierna Hora (SSSJ s. 502; SSJ s. 265), Dubrovník (SSSJ s. 807; SSJ 266), Chorvátsko (SSSJ s. 284; 
SSJ 272), Londýn (SSSJ s. 1015; SSJ s. 280), Mníchov (SSSJ s. 305; SSJ 284), Nový Zéland (SSSJ s. 
1068; SSJ 287) a pod. 

Na druhej strane sú aj také pomenovania, ktoré v SSJ sa uvádzajú v jednej podobe, úradné srbské 
pomenovanie a v spisovnej slovenčine vo Vojvodine sa používa poslovenčený názov: Nový Sad (Novi 
Sad SSJ s. 287), Stará Pazova (Stara Pazova SSJ s. 296). Toponymum Skopje sa v SSJ (s. 295) uvádza 
ako nesklonné, kým v spisovnej slovenčine vo Vojvodine sa skloňuje podľa vzoru srdce. Rovnako aj vo 
vlastných menách Subotica podľa SSJ (s. 297) a Tisa (s. 299) sa uvádza tvrdá výslovnosť, kým použí-
vatelia slovenčiny vo Vojvodine vyslovujú mäkkú spoluhlásku ť.

V Pravidlách slovenského pravopisu sa uvádza, že „názvy veľkých a známych kultúrnych stre-
dísk, najmä názvy niektorých hlavných miest európskych štátov a názvy kultúrnych stredísk v krajinách 
susediacich so Slovenskom, majú popri pôvodnej cudzej podobe aj vžitú slovenskú podobu: Wien – 
Viedeň, Berlin – Berlín, Dresden – Drážďany, Roma – Rím, Venezia – Benátky, Paris – Paríž (Pravidlá 
slovenského pravopisu, 2013, s. 41). Pôvodné podoby sa záväzne používajú aj v adresách do cudziny 
(názov štátu sa pritom píše v pôvodnej i vo vžitej slovenskej podobe). Uvedené toponymá aj vo Vojvo-
dine sa bežne používajú v slovenskej podobe.

5. NÁZVY ULÍC

Ďalšia skupina vlastných mien, ktorá je predmetom nášho výskumu, sú názvy ulíc. Aj táto skupi-
na vlastných mien sa zapisuje na prvom mieste po srbsky a v prostrediach, kde je slovenčina v úradnom 
použití, zapisuje sa aj po slovensky. V našom výskume vyčlenili sme viac skupín podľa toho, ako sú 
zapísane:

5.1. Názvy ulíc, ktoré rovnako znejú v oboch jazykoch. V slovenskom znení sa uplatňujú princípy 
slovenského pravopisu (dĺžka, slovenské grafémy, pravopisný princíp): Fiskulturna – Fyzkultúrna; Kul-
pinska – Kulpínska; Masarikova – Masarykova; Mihala Pagača – Michala Pagáča; Nikole Tesle – Ni-
kolu Teslu; Nušićeva – Nušićova (pri tomto názve zostala srbská graféma ć); Partizanska – Partizánska; 
Patrijarha Pavla – Patriarchu Pavla; Pionirska – Pionierska; Ribovičov salaš – Rybovičov salaš. 

5.2. Srbský názov je preložený do slovenčiny pričom sa uplatňujú pravidlá slovenského pravo-
pisu: Novosadski put – Novosadská cesta; Železnička – Železničná; Vinogradarska – Vinohradnícka; 
Poljoprivredna – Poľnohospodárska; Vojvođanska – Vojvodinská; Narodne revolucije – Národnej revo-
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lúcie; Industrijska – Priemyselná; Republička – Republiková; Oslobodilačka – Osloboditeľská; Voćar-
ski zaseok – Ovocinársky vidiek; Buljkeški zaseok – Buľkešský vidiek; Žitni zaseok – Žitný vidiek; 
Pustara – Pustatina, Rit – Majer. 

5.3. Srbská a slovenská podoba rovnako znejú, pri zapisovaní aj v slovenčine sa používajú srbské 
grafémy: Ćirpanova –  Ćirpanova; Ðure Salaja –  Ðure Salaja; Slavka Rodića – Slavka Rodića; Veljka 
Vlahovića – Veljka Vlahovića; Žarka Petrovića – Žarka Petrovića; Srđana Aleksića – Srđana Aleksića; 
Momčila Gavrića – Momčila Gavrića, Put slobode – Put slobode. Pri týchto názvoch prevažne ide o srb-
ské vlastné mená, ktoré rovnako znejú aj v slovenčine, pričom v slovenskom znení sa neuplatňuje tran-
skribovanie. Pri poslednom názve ulice Put slobode bol možný preklad do slovenčiny: Cesta slobody.   

5.4. Prvotné pomenovanie bolo utvorené v slovenčine (podľa názvu môžeme usúdiť, že moti-
vantom bol predmet, rastlina, a pod.) a do srbčiny je vykonaná len transliterácia: Tehelna – Tehelná; 
Poljna – Poľná; Jedljova – Jedľová; Jarmočna – Jarmočná; Ðetvanska – Detvanská; Agatova – Agátová; 
Konječna – Konečná; Kvetna – Kvetná; Hrobova – Hrobová; Žitna – Žitná; Širina – Širina; Kopčokov 
salaš – Kopčokov salaš; Mandačov salaš – Mandačov salaš. 

5.5. Odklony pri pomenovaniach, v ktorých v srbskej podobe nebolo uplatnené pravidlo tran-
skripcie. Prvotný názov bol pravdepodobne utvorený v slovenčine a pri preklade do srbčiny nebola 
uplatnená transkripcia: Svatoplukova – Svätoplukova; Lesna – Lesná; Lipova – Lipová. V prvej slabike 
pri posledných dvoch názvoch v srbskej podobe nie je vyznačená mäkkosť. Treba nasledovne: Ljesna, 
Ljipova.  

6.  NÁZVY INŠTITÚCIÍ, USTANOVIZNÍ, SPOLKOV, ZDRUŽENÍ, 
POHOSTINSKÝCH OBJEKTOV

 
Z vyexcerpovaného materiálu v tejto skupine vlastné mená rozčlenili sme nasledovne:  
6.1. Srbský názov je preložený do slovenčiny, uplatňujú sa pravidlá slovenského pravopisu: Fi-

lozofski fakultet u Novom Sadu – Filozofická fakulta v Novom Sade (pri tomto názve pomenovanie 
inštitúcie je napísané vo všetkých jazykoch, ktoré sú v úradnom použití na území AP Vojvodiny); Zavod 
za kulturu vojvođanskih slovaka – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov; Apoteka Gložan – Le-
káreň Hložany; Slovački izdavački centar – Slovenské vydavateľské centrum; Slovačko vojvođansko 
pozorište – Slovenské vojvodinské divadlo; Biblioteka “Štefan Homola“ – Knižnica Štefana Homolu; 
Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Bački Petrovac“ – Zdravotnícka ustanovizeň Dom zdravia Báčsky 
Petrovec; Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac – Stredisko pre sociálnu prácu obce Báčsky 
Petrovec; Turistička organizacija Opštine Bački Petrovac – Turistická organizácia Obce Báčsky Petro-
vec; Muzej vojvođanskih Slovaka – Múzeum vojvodinských Slovákov; Nacionalni savet slovačke na-
cionalne manjine – Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny; Udruženje sportskih ribolovaca 
„Karaš“ – Združenie športových rybárov Karas; Stadion – Štadión; Amfiteatar – Amfiteáter; Ribnjak 
– Rybník. 

6.2. Srbský názov je utvorený podľa slovenského modelu, slovenského jazyka: Predškolska usta-
nova „Včielka“ u Bačkom Petrovcu – Predškolská ustanovizeň Včielka v Báčskom Petrovci;  Udru-
ženje žena Slovenka – Spolok žien Slovenka; Restoran Studnja – Reštaurácia Studnja; Cafe pizzeria 
Alexandria (tu bol iba jednojazykový názov); v srbčine sa nevyskytuje graféma x ale ks. Veľmi často 
sa v slovenských prekladoch v názve inštitúcie vyskytnú úvodzovky podľa srbského modelu: Škola za 
osonovno muzičko obrazovanje „Stevan Hristić“ Bačka Palanka – Škola základného hudobného vzde-
lania „Stevana Hristića“ Báčska Palanka. V uvedenom preklade nebola dodržaná transkripcia srbskej 
grafémy h → v slovenčine treba ch. Úvodzovky sa v slovenskom kontexte často vyskytujú v rozličných 
oznámeniach, textoch, v novinách alebo na webovej stránke: Dušanka Mudrinić, pedagóg, PU dečji vr-
tić „Maštolend“, Nový Sad; Suzana Kuzela, profesionálny pedagóg, PU dečji vrtić „Maštolend“, Nový 
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Sad (zdroj: www.mastolend.rs, 14. júla 2018). Dosť obsiahly text je napísaný po slovensky a názov 
ustanovizne je uvedený v úvodzovkách. 

6.3. Srbské vlastné meno v názve nie je preložené do slovenčiny: Predškolska ustanova „Poleta-
rac“ Stara Pazova – Predškolská ustanovizeň Poletarac v Starej Pazove; Predškolska ustanova „Kolibri“ 
Padina – Predškolská ustanovizeň Kolibri v Padine; Udruženje sportskih ribolovaca „Šaran“ – Združe-
nie športových rybárov Šaran. 

Keď ide o preklad názvu štátu: Republika Srbija vo väčšine zaznamenaných príkladov do sloven-
činy je preložené Republika Srbsko až na dve výnimky, ktoré sme zaznamenali. V jednej budove sídlia 
dve inštitúcie, tabule sú jedna vedľa druhej a vyskytuje sa rozdielne preložený názov:

  
Z vyexcerpovaného materiálu v tejto skupine vlastné mená rozčlenili sme nasledovne:   
6.1. Srbský názov je preložený do slovenčiny, uplatňujú sa pravidlá slovenského pravopisu: 

Filozofski fakultet u Novom Sadu – Filozofická fakulta v Novom Sade (pri tomto názve pomenovanie 
inštitúcie je napísané vo všetkých jazykoch, ktoré sú v úradnom použití na území AP Vojvodiny); 
Zavod za kulturu vojvođanskih slovaka – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov; Apoteka Gložan 
– Lekáreň Hložany; Slovački izdavački centar – Slovenské vydavateľské centrum; Slovačko 
vojvođansko pozorište – Slovenské vojvodinské divadlo; Biblioteka “Štefan Homola“ – Knižnica 
Štefana Homolu; Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Bački Petrovac“ – Zdravotnícka ustanovizeň 
Dom zdravia Báčsky Petrovec; Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac – Stredisko pre sociálnu 
prácu obce Báčsky Petrovec; Turistička organizacija Opštine Bački Petrovac – Turistická organizácia 
Obce Báčsky Petrovec; Muzej vojvođanskih Slovaka – Múzeum vojvodinských Slovákov; Nacionalni 
savet slovačke nacionalne manjine – Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny; Udruženje 
sportskih ribolovaca „Karaš“ – Združenie športových rybárov Karas; Stadion – Štadión; Amfiteatar – 
Amfiteáter; Ribnjak – Rybník.  

6.2. Srbský názov je utvorený podľa slovenského modelu, slovenského jazyka: Predškolska 
ustanova „Včielka“ u Bačkom Petrovcu – Predškolská ustanovizeň Včielka v Báčskom Petrovci;  
Udruženje žena Slovenka – Spolok žien Slovenka; Restoran Studnja – Reštaurácia Studnja; Cafe 
pizzeria Alexandria (tu bol iba jednojazykový názov); v srbčine sa nevyskytuje graféma x ale ks. Veľmi 
často sa v slovenských prekladoch v názve inštitúcie vyskytnú úvodzovky podľa srbského modelu: 
Škola za osonovno muzičko obrazovanje „Stevan Hristić“ Bačka Palanka – Škola základného 
hudobného vzdelania „Stevana Hristića“ Báčska Palanka. V uvedenom preklade nebola dodržaná 
transkripcia srbskej grafémy h → v slovenčine treba ch. Úvodzovky sa v slovenskom kontexte často 
vyskytujú v rozličných oznámeniach, textoch, v novinách alebo na webovej stránke: Dušanka 
Mudrinić, pedagóg, PU dečji vrtić „Maštolend“, Nový Sad; Suzana Kuzela, profesionálny pedagóg, PU 
dečji vrtić „Maštolend“, Nový Sad (zdroj: www.mastolend.rs, 14. júla 2018). Dosť obsiahly text je 
napísaný po slovensky a názov ustanovizne je uvedený v úvodzovkách.  

6.3. Srbské vlastné meno v názve nie je preložené do slovenčiny: Predškolska ustanova „Poletarac“ 
Stara Pazova – Predškolská ustanovizeň Poletarac v Starej Pazove; Predškolska ustanova „Kolibri“ 
Padina – Predškolská ustanovizeň Kolibri v Padine; Udruženje sportskih ribolovaca „Šaran“ – 
Združenie športových rybárov Šaran.  

Keď ide o preklad názvu štátu: Republika Srbija vo väčšine zaznamenaných príkladov do slovenčiny 
je preložené Republika Srbsko až na dve výnimky, ktoré sme zaznamenali. V jednej budove sídlia dve 
inštitúcie, tabule sú jedna vedľa druhej a vyskytuje sa rozdielne preložený názov: 

 

  

Republika Srbsko a Srbská republika. Keď ide o spomenutú problematiku, u nás vo Vojvodine to 
zatiaľ nie je jednotné. V rámci Národnostnej rady pôsobí Výbor pre úradné používanie jazyka. Už viac-
krát boli výzvy a návrhy, aby sa zorganizoval okrúhly stôl v súvislosti s používaním resp. prekladaním 
niektorých srbských termínov do slovenčiny, ale zatiaľ neexistuje vôľa a záujem o danú tému. V súvis-
losti s nápisom uvedeným v strede by sme sa ešte chceli zmieniť. Ide o jeden z mála príkladov, keď je 
uvedený názov zapísaný po srbsky najprv cyrilikou, potom tiež po srbsky ale písmo latinské (a v úvode 
sme naznačili, že to zákon povoľuje) a potom nasleduje preklad do slovenčiny. Už v srbskom úradnom 
názve sa vyskytli dve synonymá filijala a ispostava. Prekladateľ do slovenčiny sa nemohol vyhnúť uve-
denému a pre nás to znie trochu čudne, ale možno sme celkom nepochopili samotnú organizáciu v rámci 
uvedenej služby. Možno by tam lepšie zapadlo kancelária a pod. 

6.4. Do tejto skupiny sme zaradili pomenovania pri ktorých pri preklade nastal posun vo výz-
name: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača – Vysoká škola odborových štúdií pre 
vzdelávanie vychovávateľov. V našej vojvodinskej slovenčine sú aj také slová, ktoré sú aj v spisovnej 
slovenčine na Slovensku, ale sa používajú na označenie inej reálie alebo v inom kontexte. V uvedenom 
vlastnom mene ide o lexému vychovávateľka. V srbčine sa bežne používa vaspitačica, dokonca v Reč-
niku srpskog jezika (Rečnik srpskoga jezika, 2007, s.131) sú zaradené párne lexémy vaspitač – vaspi-
tačica. V slovenčine je frekventovaná lexéma vychovávateľka, utvorená podľa srbského modelu, lebo 
spomenuté povolanie si najčastejšie volili a volia osoby ženského pohlavia. V súvislosti s feminatívom 

http://www.mastolend.rs
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vychovávateľka treba doložiť, že pre spomenuté povolanie v spisovnej slovenčine sa bežne používa 
spojenie učiteľka materskej školy. Vychovávatelia sú skôr zastúpení v domovoch (žiacky domov, domov 
mládeže a pod.).

6.5. Do ďalšej skupiny sme zaradili tie názvy, v ktorých sa na prvom mieste uvádza názov zdru-
ženia po slovensky: Komunálny podnik Gloakvalis doo Hložany – Komunalno preduzeće Gloakvalis 
doo Gložan. V zákone sa jasne uvádza, že na prvom mieste má byť názov zapísaný po srbsky cyrilikou 
a na druhom v jazyku národnostnej menšiny, v jazyku, ktorý je platný pre dané územie. Tak isto aj skrat-
ku DOO – društvo sa ograničenom odgovornošću treba preložiť do slovenčiny s.r.o.. Špecijalizované 
zeleninárske družstvo Dedinská záhrada Hložany – Specijalizovana povrtarska zadruga Seoska bašta 
Gložan – znovu na prvom mieste pomenovanie po slovensky a nedopatrenie v prvom slove Špecijali-
zované, rovnako tak aj v srbčine Seoska bašta by malo byť uvedené v úvodzovkách. Pri pomenovaní 
zdravotníckej ustanovizne, lekárne, na prvom mieste sa uvádza názov po slovensky, na druhom mieste 
po srbsky, bez úplného prekladu: Harmónia Lekáreň – Apoteka. 

Republika Srbsko a Srbská republika. Keď ide o spomenutú problematiku, u nás vo Vojvodine to 
zatiaľ nie je jednotné. V rámci Národnostnej rady pôsobí Výbor pre úradné používanie jazyka. Už 
viackrát boli výzvy a návrhy, aby sa zorganizoval okrúhly stôl v súvislosti s používaním resp. 
prekladaním niektorých srbských termínov do slovenčiny, ale zatiaľ neexistuje vôľa a záujem o danú 
tému. V súvislosti s nápisom uvedeným v strede by sme sa ešte chceli zmieniť. Ide o jeden z mála 
príkladov, keď je uvedený názov zapísaný po srbsky najprv cyrilikou, potom tiež po srbsky ale písmo 
latinské (a v úvode sme naznačili, že to zákon povoľuje) a potom nasleduje preklad do slovenčiny. Už 
v srbskom úradnom názve sa vyskytli dve synonymá filijala a ispostava. Prekladateľ do slovenčiny sa 
nemohol vyhnúť uvedenému a pre nás to znie trochu čudne, ale možno sme celkom nepochopili 
samotnú organizáciu v rámci uvedenej služby. Možno by tam lepšie zapadlo kancelária a pod.  

6.4. Do tejto skupiny sme zaradili pomenovania pri ktorých pri preklade nastal posun vo význame: 
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača – Vysoká škola odborových štúdií pre 
vzdelávanie vychovávateľov. V našej vojvodinskej slovenčine sú aj také slová, ktoré sú aj v spisovnej 
slovenčine na Slovensku, ale sa používajú na označenie inej reálie alebo v inom kontexte. V uvedenom 
vlastnom mene ide o lexému vychovávateľka. V srbčine sa bežne používa vaspitačica, dokonca 
v Rečniku srpskog jezika (Rečnik srpskoga jezika, 2007, s.131) sú zaradené párne lexémy vaspitač – 
vaspitačica. V slovenčine je frekventovaná lexéma vychovávateľka, utvorená podľa srbského modelu, 
lebo spomenuté povolanie si najčastejšie volili a volia osoby ženského pohlavia. V súvislosti 
s feminatívom vychovávateľka treba doložiť, že pre spomenuté povolanie v spisovnej slovenčine sa 
bežne používa spojenie učiteľka materskej školy. Vychovávatelia sú skôr zastúpení v domovoch (žiacky 
domov, domov mládeže a pod.). 

6.5. Do ďalšej skupiny sme zaradili tie názvy, v ktorých sa na prvom mieste uvádza názov združenia 
po slovensky: Komunálny podnik Gloakvalis doo Hložany – Komunalno preduzeće Gloakvalis doo 
Gložan. V zákone sa jasne uvádza, že na prvom mieste má byť názov zapísaný po srbsky cyrilikou a na 
druhom v jazyku národnostnej menšiny, v jazyku, ktorý je platný pre dané územie. Tak isto aj skratku 
DOO – društvo sa ograničenom odgovornošću treba preložiť do slovenčiny s.r.o.. Špecijalizované 
zeleninárske družstvo Dedinská záhrada Hložany – Specijalizovana povrtarska zadruga Seoska bašta 
Gložan – znovu na prvom mieste pomenovanie po slovensky a nedopatrenie v prvom slove 
Špecijalizované, rovnako tak aj v srbčine Seoska bašta by malo byť uvedené v úvodzovkách. Pri 
pomenovaní zdravotníckej ustanovizne, lekárne, na prvom mieste sa uvádza názov po slovensky, na 
druhom mieste po srbsky, bez úplného prekladu: Harmónia Lekáreň – Apoteka.  
 

 
 

6.6. V tejto časti by sme chceli porovnať pomenovania oddelení v dvoch obciach, v ktorých je v 
úradnom použití slovenský jazyk: Báčsky Petrovec a Báčska Palanka. V obci Báčsky Petrovec majú 
zamestnaného prekladateľa, ktorý má na starosti preklady rozličných dokumentov pre potreby obce. 
Všimli sme si, že aj preklad názvov jednotlivých kancelárií v budove je urobený v súlade s platnými 
pravopisnými normami v slovenskom jazyku. Uvádzame dve tabule: 

6.6. V tejto časti by sme chceli porovnať pomenovania oddelení v dvoch obciach, v ktorých je 
v úradnom použití slovenský jazyk: Báčsky Petrovec a Báčska Palanka. V obci Báčsky Petrovec majú 
zamestnaného prekladateľa, ktorý má na starosti preklady rozličných dokumentov pre potreby obce. 
Všimli sme si, že aj preklad názvov jednotlivých kancelárií v budove je urobený v súlade s platnými 
pravopisnými normami v slovenskom jazyku. Uvádzame dve tabule:
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 Na prvom meste sa uvádza pomenovanie oddelenia po srbsky napísané cyrilikou a na druhom 
mieste preklad do slovenčiny. Preklad uspokojuje všetky kritériá a normy slovenského pravopisu.

Uvedieme dvojjazykové tabule, ktoré sú umiestnené v budove Obecného zhromaždenia v Báč-
skej Palanke. Na tomto území v úradnom používaní je aj slovenský jazyk. V obecných úradoch nemajú 
zamestnaného prekladateľa do slovenského jazyka a opačne. Na patričnom mieste nám nevedeli po-
vedať, kto a ako robí preklady do slovenského jazyka a opačne. Pri prekladoch do slovenského jazyka 
sa vyskytli nedopatrenia z hľadiska pravopisu a písania diaktirických znamienok. Považujeme, že pri 
úradnom používaní jazyka a na verejných miestach sa majú dodržiavať pravidlá slovenského pravopisu. 

 
 

 Na prvom meste sa uvádza pomenovanie oddelenia po srbsky napísané cyrilikou a na druhom 
mieste preklad do slovenčiny. Preklad uspokojuje všetky kritériá a normy slovenského pravopisu. 

Uvedieme dvojjazykové tabule, ktoré sú umiestnené v budove Obecného zhromaždenia v Báčskej 
Palanke. Na tomto území v úradnom používaní je aj slovenský jazyk. V obecných úradoch nemajú 
zamestnaného prekladateľa do slovenského jazyka a opačne. Na patričnom mieste nám nevedeli 
povedať, kto a ako robí preklady do slovenského jazyka a opačne. Pri prekladoch do slovenského jazyka 
sa vyskytli nedopatrenia z hľadiska pravopisu a písania diaktirických znamienok. Považujeme, že pri 
úradnom používaní jazyka a na verejných miestach sa majú dodržiavať pravidlá slovenského pravopisu.  

 

 
 

Pod vplyvom srbského jazyka sú napísané lexémy legalizácija a prijimanije. Dokonca v slove 
študentský  vypadla jedna hláska, t, a slovo nemá význam (šudentský). Vo ôsmich prípadoch chýba dĺžka 
v slove. Dĺžka v slovenčine je dôležitá, lebo je nositeľom významu slov. Už v samotnom názve, ktoré 
je vytlačené veľkými písmenami chýba dĺžka (prizemie). V tak kratučkom texte až toľko nedopatrení. 
Na dvoch miestach sa vyskytli zvyšné dĺžky: napísané pod vplyvom nárečia (spoločenskéj) a nedodr-
žiavanie pravidla o rytmickom krátení (žiacký). Rovnako tak je dôležité aj ako napíšeme diakritické 
znamienko mäkčeň: nie činnostʼ,  podatelʼňa ale činnosť, podateľňa. 

Nasledovné dve ukážky sú tiež z Obce Báčska Palanka a rovnako ako aj v predchádzajúcej ukáž-
ke, aj tu sa vyskytli nedopatrenia v slovenskom preklade. Rovnako ako aj v predchádzajúcej ukážke 
diakritické znamienko mekčeň je je nie napísané v súlade s pravidlami slovenského jazyka (polʼnohos-
podárstvo a podniktelʼstvo). Dĺžka v slovách nie je vyznačená (normativne, tajomnik, načelnik), v iných 
zase lexémach dĺžka je zvyšná, použitá pod vplyvom nárečia (hospodárské, obecnéj, komunálné). V 
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obidvoch ukážkach po skratke číslo (č) píšeme bodku. Považujeme, že v Obci Báčsky Petrovec to majú 
lepšie doriešené, keď po srbskom názve uvádzajú preklad do slovenčiny. Na tabuli v Obci Báčska Palan-
ka sú aj iné nedopatrenia (verejné zaobstaranie – verejné zaobstarávanie; správne-právne veci – správ-
no-právne úkony; hospodáarské – hospodárske; dopravová inšpekcia – dopravná inšpekcia; inšpekcia 
ochrany životného prostredia –  inšpekcia pre ochranu životného prostredia; obecný menager – obecný 
manažér). Je to jeden z mála našich ukážok, kde preklad do slovenčiny určite robil neodborník alebo v 
neposlednom rade ide o nedbalosť kompetentných zamestnaných v spomenutých orgánoch. 

Pod vplyvom srbského jazyka sú napísané lexémy legalizácija a prijimanije. Dokonca v slove 
študentský  vypadla jedna hláska, t, a slovo nemá význam (šudentský). Vo ôsmich prípadoch chýba 
dĺžka v slove. Dĺžka v slovenčine je dôležitá, lebo je nositeľom významu slov. Už v samotnom názve, 
ktoré je vytlačené veľkými písmenami chýba dĺžka (prizemie). V tak kratučkom texte až toľko 
nedopatrení. Na dvoch miestach sa vyskytli zvyšné dĺžky: napísané pod vplyvom nárečia (spoločenskéj) 
a nedodržiavanie pravidla o rytmickom krátení (žiacký). Rovnako tak je dôležité aj ako napíšeme 
diakritické znamienko mäkčeň: nie činnostʼ,  podatelʼňa ale činnosť, podateľňa.  

Nasledovné dve ukážky sú tiež z Obce Báčska Palanka a rovnako ako aj v predchádzajúcej ukážke, 
aj tu sa vyskytli nedopatrenia v slovenskom preklade. Rovnako ako aj v predchádzajúcej ukážke 
diakritické znamienko mekčeň je je nie napísané v súlade s pravidlami slovenského jazyka 
(polʼnohospodárstvo a podniktelʼstvo). Dĺžka v slovách nie je vyznačená (normativne, tajomnik, 
načelnik), v iných zase lexémach dĺžka je zvyšná, použitá pod vplyvom nárečia (hospodárské, obecnéj, 
komunálné). V obidvoch ukážkach po skratke číslo (č) píšeme bodku. Považujeme, že v Obci Báčsky 
Petrovec to majú lepšie doriešené, keď po srbskom názve uvádzajú preklad do slovenčiny. Na tabuli v 
Obci Báčska Palanka sú aj iné nedopatrenia (verejné zaobstaranie – verejné zaobstarávanie; správne-
právne veci – správno-právne úkony; hospodáarské – hospodárske; dopravová inšpekcia – dopravná 
inšpekcia; inšpekcia ochrany životného prostredia –  inšpekcia pre ochranu životného prostredia; 
obecný menager – obecný manažér). Je to jeden z mála našich ukážok, kde preklad do slovenčiny určite 
robil neodborník alebo v neposlednom rade ide o nedbalosť kompetentných zamestnaných v 
spomenutých orgánoch.  

 

 
 

7. ZÁVER

Pri zapisovaní toponým vo vojvodinskom prostredí je dôležité, či je dané územie obývané Slovák-
mi a je to regulované Štatútom autonómnej pokrajiny Vojvodiny (uviedli sme, že ak na určitom území 
žije 15 % slovenského obyvateľstva, potom má slovenský jazyk úradné použitie). Z tohto zorného uhla 
môžeme pozorovať aj zapisovanie názvov miest, ulíc, inštitúcií, združení a spolkov a pod. Na stupeň 
poslovenčovania názvov miest u nás vo Vojvodine vplývajú sociolingvistické činitele. Zdomácnené čiže 
slovenské podoby majú tie dediny, ktoré obývajú Slováci a v trochu menšej miere osady bezprostredne 
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susediace so slovenským osídlením. Zdomácňujú sa aj názvy miest, s veľkou frekvenciou. Rovnako tak  
pre príslušníkov slovenského jazykového spoločenstva vo Vojvodine zdomácnené názvy miest, t. j. slo-
venské podoby sa používajú pre tie mestá, ktoré sú pre nás dôležité z hľadiska kultúrneho, politického, 
ekonomického, t. j. spoločenského v najširšom zmysle slova. Situácia v teréne je relatívne uspokojujú-
ca. Na verejných miestach a podnikoch sú dvojjazyčné tabule, vo väčšine na prvom mieste po srbsky 
zapísané cyrilským písmom a na druhom mieste po slovensky. V niektorých prípadoch sa vyskytla 
nepresnosť prekladu a chyba vznikla z toho dôvodu, že preklady boli urobené neodborne, pri preklade 
nekonzultovali lingvistov. Pri zapisovaní srbských pomenovaní, keď sa aj v slovenčine zapisuje srbské 
pomenovanie, používajú sa srbské grafémy, písmo latinka: ć, đ, nj, lj a písmeno h za hlásku ch (Veljka 
Vlahovića, Srđana Aleksića). Graféma ć sa nikdy v slovenčine nevyslovuje ako č (je to graféma ktorá 
má ekvivalent v slovenčine ť). Preto je Novak Ðoković a nie  Ðokovič (Pravidlá slovenského pravopisu, 
2013, s. 82-83). Ak srbské/slovenské vlastné meno je súčasťou verejných nápisov, nemôže sa nahrádzať 
inými názvami a menami a žiaduce je aby sa zapisovalo v súlade s pravopisom toho jazyka.

Situácia v teréne je relatívne uspokojujúca. Na základe zozbieraného materiálu bolo zistené, že 
na verejných miestach a verejných podnikoch existujú dvojjazyčné tabule (až na niekoľko výnimiek), 
v niekoľkých prípadoch s pravopisnými chybami v slovenčine resp. srbčine. názvy v srbčine boli zapí-
sané cyrilským písmom. Keď ide o nepresnosť názvov, chyba je hlavne v tom, že preklady týchto tabúľ 
niekedy robia aj nelingvisti, ktorí neovládajú dobre spisovnú slovenčinu. Môžeme konštatovať, že je to 
nedbalosť, lebo v každej chvíli môžu kontaktovať odborníkov, ktorí im poskytnú radu a pomoc.   

Práva a možnosti na dvojjazykové slovensko-srbské vyjadrenie v uvedenej oblasti existujú, len 
treba mať vôľu a záujem o dané možnosti a práva a v neposlednom rade byť aj informovaný o uvede-
ných právach. Občania často nie sú informovaní o právach na používanie slovenčiny pri zapisovaní a 
preto sa nerozhodujú vypísať mená na súkromných podnikoch aj po slovensky.   
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SLUŽBENA UPOTREBA JEZIKA I PISMA KOD ZAPISIVANJA VLASTITIH IMENICA

Rezime 

U radu smo istraživali vlastite imenice (nazivi naselja, ulica, institucija, udruženja) u Vojvodini kod slovač-
ke populacije. Analizirali smo oblike koji se koriste na slovačkom jeziku u vojvođanskom okruženju u službenoj 
upotrebi. İstraživanje je bilo fokusirano ne samo na naselja u kojima živi slovačko stanovništvo, već i na druge 
gradove ne samo u Republici Srtbiji već i šire (mislimo tu na imena udaljenih gradova). Materijal je sakupljen 
terenskim istraživanjem tako što smo fotografisali table istaknute na ustanovama. Drugi izvor prikupljanja građe 
za istraživanje bio je elektronski izvor web stranice raznih ustanova a treći izvor je bio promotivni materijal u 
štampanom obliku. 

Kod svih naziva sakupljeni materijal smo razvrstali u nekoliko podtipova. Na prvom mestu se navodi naziv 
na srpskom jeziku zapisan ćirilicom a na drugom mestu naziv zapisan na slovačkom jeziku. Kod nekih naziva je 
isti oblik u srpskom i slovačkom jeziku, kod prevoda na slovački jezik primenjuju se pravila slovačkog pravopisa 
(dužina, slovačke grafeme, pravopisni princip). Zabeležili smo i primere, kada je originalan naziv bio građen na 
slovačkom jeziku a na srpski jezik je izvršena samo transliteracija. 

Kod zapisivanja vlastitih imenica u vojvođanskoj sredini je važno da li na tom području živi stanovništvo 
slovačke nacionalne manjine. Ako 15% slovačkog stanovništva živi na određenoj teritoriji, onda slovački jezik 
se koristi u službenoj upotrebi. Sa ove tačke gledišta takođe možemo posmatrati i pisanje naziva naselja, ulica, 
institucija, udruženja.

Sociolingvistički faktori u Vojvodini su jako bitni kod zapisivanja vlastitih imenica. Slovački nazivi se 
koriste za ta naselja i u tim naseljima gde živi slovačko stanovnštvo ali i naselja koja se nalaze neposredno. Nazivi 
mesta koja su frekventovana, takođe se prevode na slovački jezik. Slično tome, za članove zajednice slovačkog 
jezika u Vojvodini nazivi gradova, tj. slovački oblici se koriste za one gradove koji su za nas važni sa kulturnog, 
političkog, ekonomskog stanovišta. tj. društvenog u najširem smislu te reči.

Ključne reči: slovački jezik, srpski jezik, nazivi naselja, mesta, institucija, udruženja. 
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